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TERMÍN: 1. – 10.8.08      (10 dní)       CENA: 8.990,-Kč 
ČÍSLO ZÁJEZDU: 142 
 
PROGRAM: Pro ty, kteří s námi byli či nebyli v sedlech 
Pyrenejí, Francie, Itálie a Švýcarska, jsme připravili další 
ptákovinu. V osmi etapách si vyjedeme do patnácti sedel 
vyšších než 2000 metrů, která byla často ozdobou slavné 
Giro. Zajisté jste o následujících sedlech alespoň slyšeli : Erbe 
(2004 m), Valparola (2192 m), Falzarego (2105 m),  Auronzo 
(2330 m), Giau (2236 m), Fedaia (2057 m), Pordoi (2239 m), 
Gardena (2121 m), Sella (2214 m), Tonale(1883 m), Gavia(2621 
m), Foscagno(2291 m), Eira (2210 m), Ofenpass (2149 m), 
Umbrail (2502 m) Stelvio (2758 m).   Ani sedla, která 
nepřevyšují tuto magickou hranici nebudou projížďkou 
růžovou zahradou. Samozřejmě velkou roli v našem snažení 
bude hrát počasí, kterému jsme již dávno přestali poroučet, a 
bude taky dobré, když budete mít trochu natrénováno. 
Daleko hůře se vychutnávají krásy výhledů těsně před 
infarktem. Nebudete li příliš spěchat a budete se kochat 
nádhernou scenerií italských hor a údolí, mohla by to pro vás 
být opět krásná dovolená. Cyklistické etapy měří od 52 do 
114 km podle terénu. Zájezd je koncipován pro malou skoro 
rodinnou skupinu 10 lidí, takže tento týden mezi italskými 
alpskými velikány bude pro vás oázou klidu. Pracovní a rodinné problémy nechte doma a pojeďte si užívat 
absolutní pohody. Jezdíme ve skupinkách dle vlastního výběru nebo i samostatně, takže tempo i trasu si můžete 
vybrat dle chuti. Jezdí se nalehko, takže i prudká stoupání budou relativně odpočinková. Vedoucí zájezdu si 
vyhrazuje právo změny programu dle počasí. 
NÁROČNOST: :  Jedna z největších !  Dobrá trénovanost a dobře zpřevodovaná kola jsou nutností…..a bude 
taky vedro. Jestli tě to zatím neodradilo, tak jsi na správné akci a  přihlaš se okamžitě, bude velmi brzo 
vyprodáno. 
KOLA: Doporučujeme silniční nebo trekové kolo, případně horské přezout na silniční pláště. Extrem Tour 
nezajišťuje náhradní díly ani servis kol (sami máme málo). Nutné vybavení je: náhradní duše, lepení a pumpička. 
Neztratí se ani náhradní dráty a základní klíče. Určitě užijete zámek na kola a zadní svítilnu (blikačku). Dnes už 
klasickým vybavením, kromě cyklo-lahve, je i cyklistická přilba – náhoda je blbec! 
POZNÁMKA: Hudební nástroje jsou vítány. 
NOCLEHY:  7x v kempu pod vlastním stanem. 
STRAVOVÁNÍ: Z vlastních dovezených či na místě nakoupených potravin. V buse jsou k dispozici PB vařiče – je 
jich dost. Pivo je až do vyčerpání zásob za Kč. 
 
DOPRAVA: Mikrobusem se speciálním cyklistickým vlekem. Doporučujeme velké tašky nebo výjimečně batohy, 
ale v žádném případě krosny s kovovou konstrukcí.  
 
ODJEZD: 1.8.08 (pátek) ve 22 00 z Prahy od stanice metra B – Radlická, ul. Kutvirtova. Nakládání kol od 2100. 
 
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Možnost nástupu po trase Praha – Plzeň – Rozvadov dle dohody.  
 
PŘÍJEZD: 10.8.08 (neděle) v ranních hodinách tamtéž. 
 
V CENĚ JE: Veškerá doprava osob a kol, 7x nocleh v kempu, tradiční uvítací grilování, cestovní pojištění, pojištění 
proti úpadku CK, dálniční a jiné poplatky, mapové materiály a vedoucí zájezdu. K dispozici jsou PB vařiče, 
židličky,  stolky.  
 
V CENĚ NENÍ: Strava, vstupy atd. 

 
ORIENTAČNÍ MAPA OBLASTI: 
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PRAVDĚPODOBNÝ PROGRAM ZÁJEZDU – GIRO, slavná sedla 

1. Odjezd z Prahy ve 22,00 směr Rozvadov, Mnichov, Insbruck, Brenner a Brixen. 
2.  Brixen – Cortina d Ampezzo – 90 km/2800 m 

Z Brixenu přes oblíbené Passo Erbe (2004 m), sjezd do údolí Badia a odtud přes Passo Valparola (2192 m) 
a Falzarego (2105 m) do Cortiny.   Kemp v Cortina d Ampezzo 

 3. Cortina d Ampezzo – Cortina d Ampezzo – 52 km/1500 m   
Okruh kolem masivu Cristallo  - přes sedlo Tre Croci (1805 m) do Misuriny a odtud zlatý hřeb – výjezd 
pod Tre Cime di Lavaredo k chatě Auronzo (2330 m, cíl Gira 2007). Návrat do Cortiny přes sedýlko 
Cimabanche (1530 m).  Kemp v Cortina d Ampezzo  

 4. Cortina d Ampezzo – Campitello di Fassa – 67km/2300 
Přes Passo Giau (2236 m), Colle Santa Lucia (1500 m) s krásnou vyhlídkou a jeden z nejslavnějších kopců 
Gira Passo Fedaia (2057 m) s přetěžkou horní polovinou. Sjezd do Canazei.  Kemp v Campitello di Fassa. 

 5. Campitello di Fassa – Campitello di Fassa –  70 km/2000 m 
Scénický okruh centrálními Dolomity kolem horské skupiny Sella se sedly Pordoi (2239 m), Campolongo 
(1875 m), Gardena (2121 m) a Sella (2214 m).   Kemp v Campitello di Fassa. 

 6. Campitello di Fassa – Dimaro – 114 km/1800m 
Tranzitní etapa přes Passo Costalunga (1745 m) s dlouhým sjezdem soutěskou Eggental do Bolzana, 
odtud přes další oblíbené sedlo pořadatelů Gira – Passo Mendola (1363 m). Pohodový závěr známým 
údolím Val di Sole plným jablečných sadů s krásnými výhledy.   Kemp v Dimaro. 

 7. Dimaro – Isoláccia – 93 km/2500 m 
Po legendárním úseku Gira přes Passo Tonale (1883 m) a nejslavnější ze všech – Passo Gavia (2621 m) do 
Bormia. Odtud dojezd po rovině do kempu u Isoláccie.  

 8. Isoláccia – Isoláccia – 117 km/3000 m 
Super okruh přes pět dvoutisícovek – Foscagno (2291 m), Eira (2210 m), Ofenpass (2149 m), Umbrailpass 
(2502 m) a Stelvio (2758 m). Stelvio je možno jet ze všech tří stran!   Kemp v Isoláccii. 

9. Isoláccia – Edolo – 60 km/1400 m 
Poslední etapa s tou největší lahůdkou na závěr – proslulým vražedným stoupáním přes Passo Mortirolo 
(1852 m), kterého se obávají i účastníci Gira! Noční přejezd do Čech 

10. Příjezd do Prahy v ranních hodinách 
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