
 

 
Prága-Drezda kerékpártúra az Elba mentén 

Csehország és Németország 
 

 

Napok száma:    7  
Létszám:    8 fő  
Időpont:    2017.  május 14 – 20. 
Szállás:    6 éjszaka szállás 3, ill. 4 csillagos hotelekben 
Ellátás:     reggeli 
Transzfer:  Budapestről oda-vissza, a túra alatt csomagszállítás, 9 fős kisbusszal  

Kerékpárok szállítása utánfutóval  
 

A két világvárost,  Prágát és Drezdát összekötő, Elba és Moldva menti kerékpárút Szász-Svájc 
legszebb részeit köti össze. Prága nyüzsgő világvárosi forgatagából indulva, egyedülálló természeti 
szépségek, sziklaformációk, kis cseh falvak és kedves városok mentén érkezünk meg az "Elba 
Firenzéjének" is hívott Drezdába, melynek újjáéledt barokk belvárosát mindenkinek látnia kell. A két 
folyó – az Elba és a Moldva - egyedülálló természeti szépségei teszik ezt a túrát még 
különlegessebbé! A stílus pedig most is ugyanaz – maximális asszisztenciát biztosítunk, de a túrát 
saját tempóban, egyénileg járhatod be! 

  

1. nap: Budapest – Prága, utazás busszal (kb. 6 óra) 

Indulás a délelőtti órákban Budapestről, érkezés a kora délutáni órákban. Szállás elfoglalása.  

     

 

 



 
 

2. nap: Városnézés Prágában 

Ma a teljes nap rendelkezésedre áll, hogy felfedezd  a csehek gyönyörű fővárosát. A történelmi 
városmag egészen egyedülálló Európában és 1992 óta az UNESCO Világörökséghez tartozik. Este 
kiskocsmák, sör és knédli. 

3. nap: Prága – Melnik (Táv: 55 km), kerékpározás a Moldva mentén, Elba-Moldva összefolyás, cseh 
borok, sörök 

Az első kerékpáros nap a Moldva-folyó mentén indul. Prágát az állatkert mentén hagyjuk el, majd 
apró falvakat érintünk, festői tájakon haladunk keresztül. Egyedül ezen a napon lesznek kisebb 
emelkedők, és jól megérdemelt lejtők. Klecany falunál egy időre eltávolodunk a folyótól, de miután 
levágtunk egy folyókanyarulatot, ismét visszatérünk a Moldva partjára. Ezután hol a Moldva partján, 
hol apró falvakon át tekerünk Melnik városáig. Már messziről feltűnik a szőlőligetekkel borított 
domb tetején épült várkastély és a mellette álló Péter-Pál templom. A melniki várdombról gyönyörű 
kilátás nyílik az Elba és a Moldva összefolyására. Melnik a cseh borászat központja, annak ellenére, 
hogy Csehországról inkább a jó sörök jutnak eszünkbe. Szállás Melnikben. 

 

4. nap: Melnik –Litomerice (Táv: 50 km), "Bohémia kertje" 

Az Elba mentén tekerünk egészen Roudnice nad Labem kisvárosáig. Váltakozva haladunk apró cseh 
falvak, és komló ültetvények mellett, míg kényelmesen megérkezünk Litomerice városába, ahol az 
éjszakát töltjük. Litomerice szintén két folyó találkozásánál létesült a Cseh-középhegység lábánál. A 
város mindig híres volt a gyümölcsöseiről, amiért kiérdemelte Bohémia kertje elnevezést. Délután 
még marad idő a városka bejárására, amely bővelkedik a látnivalókban. 

 5. nap: Litomerice– Dečin (Táv: 50 km), Strekov vára, Děčini kastély 

Folytatjuk utunkat az Elba mentén egészen Strekov váráig. Strekov vára az egyik leglátogatottabb 
történelmi emlék Prágától északra. Ha valaki jó erőben érzi magát, a kerekezés után felkapaszkodhat 
egészen a fellegvárba, a látvány megéri a fáradtságot. Az út előbb Usti városa mellett visz el, majd a 
mai szállás következik Decin városa. Az Elba fölé emelt 12. századi vár helyén épült fel a děčíni 
kastély a folyó védelmére, barokkstílusban. A jelenleg is álló várkastély fokozatosan épült, először a 
védekezés céljából fából készült erőd épült itt, majd a 13. századi erőd helyén gótikus kő vár épült. A 
város mellett folyó Elba itt már nemzetközi vízi út, egészen Hamburgig hajózható. 

 



 

 

6. nap: Dečin – Pirna - Dresda (Táv: 68 km), Königstein erődítmény, Szász Svájc Nemzeti Park, 
Drezda városnézés 

A folyó bal partján vezető kerékpárúton kezdjük mai túránkat és néhány erőteljesebb pedálozás 
után már Németországban gurulunk! Az Elba-völgye beszűkül, és egyre látványosabbá válik, ahogy 
megérkezünk a német Szász-Svájcba, amely a homokkő sziklaformációiról vált 
híressé. Königsteinben érdemes egy kicsit megpihenni és élvezni a városka felett 
magasodó erődítmény látványát. Fel is lehet buszozni a várba, addig biztonságban hagyhatjuk a 
kerékpárokat a főtéren. Jó lakattal készüljünk! A kilátás a várból az Elba kanyonjára 
valóban fantasztikus. Innen már csak 6 km a Szász Svájc Nemzeti Park központja, ahonnan számos 
turista ösvény indul a környékre. Innen juthatunk el olyan csodálatos homokkő sziklákhoz, mint 
a Bástya-hegy, amely egy 76 m hosszú, kőhíd. Innen már hamarosan begurulunk Drezdába, Észak 
Firenzéjébe. Este érdemes kicsit barangolni a gyönyörűen kivilágított belvárosban, séta a 
Theaterplatzon, amelyet méltán hívnak Európa egyik legszebb terének. Szállás Drezdában. 

 

     

 

7. nap: Drezda városnézés, Hazautazás 

A mai délelőtt a városnézésé, szabad program.  A város egyik legismertebb épülete a 18. század 
elején épült Zwinger, a híres képtár. A közelben található a Theaterplatz, nappal is szép a Képtárral, 
az Operaházzal, az Óvárosi Őrházzal. Itt található az újjáépített Taschenberg Palota, amely a 
Kempinski lánc tulajdonában van, a 90-es évek közepén adták át. Nem szabad kihagyni a városnéző 
sétánkból a Drezda kastélyát, az újjáépített dómot és a régi hidat sem. A régi híd közelében 
található a Brühl Palota előtti terasz, amelyet „Európa erkélyének” neveznek. Dél körül elindulunk 
haza Budapestre, amely kb. 10 órát vesz igénybe. 

 

     

 

 

 



 
 

 

 

Az utazás részvételi díja:  

 8 fő esetén: 169.000 Ft/ fő (kétágyas elhelyezés esetén) 

 6 fő esetén:  179.000 Ft/fő (kétágyas elhelyezés esetén) 

 

Az árban foglalt szolgáltatások 

 6 éjszaka szállás 3, ill. 4 csillagos hotelekben, reggelivel 
 Buszos transzfer Budapestről oda-vissza 
 Csomagszállítás, buszos kíséret a túraútvonal teljes szakaszán 
 Kerékpáros térkép a csoport részére  
 A szervezési költség 

 

Az ár nem tartalmazza:  
 a túravezetést 
 a további étkezéseket 
 a betegség és balesetbiztosítást  
 a kerékpár és kerékpáros táska bérlését 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy az ajánlat a mai foglaltsági szint alapján készült és nem minősül 
foglalásnak. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, írásban jelezd felénk foglalási 
szándékodat! A foglalás csak az előleg átutalásával válik véglegessé!  
A fenti árajánlat 2017. március 24- ig érvényes.  
 
 
2017. március 14. 
 
 
 
Üdvözlettel:  
 
 

Furák Zoltán 
 


