Oﬁciální ukončení
cykloturistické sezóny
v jižních Čechách

Loučovice / 23. září 2017
Tradiční jihočeské rozloučení s cyklistickou sezónou 2017 bude letos spojeno
s dvěma okruhy cyklistických výletů tichou podzimní krajinou Lipenska.

Hlavní okruh (45 km):
Loučovice – Loučovický Mlýn – Bolechy – Ostrov – Malšín – Náhlov – Frymburk – Frýdava
– Vítkův kámen – Přední Výtoň - Lipno n. Vltavou, hráz – Loučovice.

Krátký okruh (36 km, 26 km):
Loučovice – Přední Výtoň – Vítkův hrádek – Frýdava – Frymburk – Lipno nad Vltavou, hráz
– Loučovice. Trasu je možno zkrátit vynecháním Vítkova hrádku o 10 km.

Místo srazu:
Loučovice (park před restaurací Sparta), odkud po krátkém přivítání účastníků budou
oba pelotony v 10:30 odstartovány.

Pro účastníky je bezplatně zajištěno:
• přívoz Frymburk – Frýdava
• tekuté občerstvení na Vítkově hrádku, na němž proběhne slosování cen soutěže
„Po Vltavské cyklistické cestě za poznáním jižních Čech“
• vstup na vyhlídku z hradní věže
• exkurze do vodní elektrárny Lipno I
• hlídání uzamknutých kol ve Sv. Tomáši pod Vítkovým hrádkem
• doprava z Písku, Strakonic, Tábora a Českých Budějovic

Doprava Písek:
Odjezd autobusem od nádraží ČD v 8:00 hod., přistavení autobusu v 7:30 hod.
Odjez zpět z Loučovic v 17:00 hod.

Doprava Strakonice:
Odjezd autobusem od Strakonického hradu v 8:00 hod., přistavení autobusu v 7:00 hod.
Odjez zpět z Loučovic v 17:00 hod.

Doprava Tábor:
Odjezd vlakem R701 v 6:58 hod. do Č. Budějovic, zde přestup na zvláštní vlak a v 8:34 odjezd
do Loučovic. Odjezd zpět v 16:07, přestup v Č. Budějovicích na R704 s odjezdem v 18:05 hod.

Doprava České Budějovice:
Odjezd zvláštního vlaku z Č. Budějovic v 8:34 hod., odjezd zpět v 16:07 hod.

Registrace:
Pro zájemce o dopravu povinná, pokud možno e-mailem: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz,
výjimečně tel.: 602 451 749. Každý účastník na startu obdrží cyklomapu zájmového území, žetony
na přívoz, občerstvení a exkurzi.
Povinná registrace do 21. září 2017 do 16:00 z důvodu evidence, zajištění dopravy a občerstvení.

Organizátor:

Nadace Jihočeské cyklostezky
B. Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
T: 602 451 749
www.jihoceske-cyklostezky.cz
E-mail:
nadace@jihoceske-cyklostezky.cz

Partneři:

Hotel Martin

Penzion Pelikán

Akce se koná za každého počasí. Účast na vlastní nebezpečí.

