OFERTA GRUPOWA

JEZIORO GARDA – WYJAZD ROWEROWY

Jezioro Garda to świetne miejsce do aktywnego spędzenia czasu i urlopu na rowerze MTB. Piękne jezioro otoczone majestatycznymi
górami sięgającymi 2000 m n.p.m. to wyzwanie dla rowerzysty górskiego. Warto zwrócić uwagę iż samo jezioro znajduje się na
wysokości 65 m n.p.m. Na szczególną uwagę zasługują północne tereny jeziora, które właśnie w tym miejscu dość mocno wcinają się
w Alpy. Miejscowości takie jak Riva del Garda Riva czy Torbole, to włoskie kurorty idealnie nadające się na bazę wypadową w ten
region gór. Właśnie w tym miejscu będzie nasza baza wypadowa. Proponujemy wyjazd w maju, kiedy średnie temperatury są wręcz
idealne do jazdy na rowerze. Nie jest wtedy zbyt upalnie, a co za tym idzie, ułatwi to pokonywanie podjazdów.

PROGRAM
1 dzień: wylot z Polski, przylot do Bergamo, transfer do hotelu, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne w celu
omówienia tras, obiadokolacja, nocleg.
2 – 5 dzień: wycieczki rowerowe (załącznik „propozycje tras Garda”)
6 dzień: śniadanie, wyjazd do Modeny, zwiedzanie Muzeum Casa Enzo Ferrari. Popołudniu powrót do hotelu na
obiadokolację.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko w Bergamo, powrót do kraju, zakończenie wycieczki.
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Idealny dla aktywnych * świetna lokalizacja * centrum odnowy biologicznej

Położenie: hotel usytuowany jest w miejscowość Riva del Garda, 1 km od plaży nad jeziorem i 10 min spacerem od centrum
miasteczka.
Hotel: Oficjalna kategoria **** Hotel oferuje wiele możliwości uprawiania sportu, jak również bogate zaplecze odnowy biologicznej.
Obiekt stanowi idealne miejsce dla Gości poszukujących zarówno spokoju, jak i aktywnego wypoczynku
Pokoje: 2-osobowe, przestronne, w każdym znajduje się łazienka z prysznicem lub wanną, klimatyzacją, suszarką do włosów; TV sat,
telefonem, sejfem, balkonem, mini barem, ręczniki kąpielowe, free Wi-Fi.
Do dyspozycji: 3 baseny, w tym jeden kryty ogrzewany, sauna fińska, łaźnia parowa, sauna na podczerwień, SPA, korty do gry w
tenisa i squasha, siłownia oraz przechowalnia rowerów.
Kuchnia: w hotelowej restauracji, z widokiem na basen, serwowane są lokalne specjały oraz dania kuchni międzynarodowej. Obfite
śniadania w formie bufetu, obiadokolacja – codziennie do wyboru z pośród 3 menu.

Wyjazd na 7 dni
Cena: 4330 PLN / os.
przy 12 osobach płacących
Cena zawiera:
- 6 noclegów w hotelu**** w Riva del Garda,
- nielimitowanie korzystanie ze strefy SPA i basenów,
- wyżywienie (6 śniadań i 6 obiadokolacji),
- transfer z lotniska w Bergamo do hotelu i z powrotem,
- przewóz rowerów z Rzeszowa do Riva del Garda i z powrotem,
- przejazd do Muzeum Ferarri w Modenie,
- opiekę dwóch przewodników rowerowych,
- serwis rowerów na miejscu,
- ubezpieczenie Ergo Hestia Podróże (KL – 200 000 PLN, NNW – 30 000 PLN, OC – 500 000 PLN, sprzęt sportowy – 25 000 PLN)
Cena nie zawiera:
- biletów lotniczych,
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do Muzeum Casa Enzo Ferrari w Modenie – 13 EUR/os.
- przejazd kolejką linową na Monte Baldo ok. 20 EUR/os.,
- odżywek i batonów energetycznych ok. 20 zł/os./dzień
- opłaty klimatycznej - 1,30 EUR/os/dzień.
Kalkulacja przy kursie 1 EUR – 4,50

Biuro Podróży ADAMIS TOURS
38-400 Krosno ul. Kolejowa 16

tel. 13 43 651 85
biuro@adamistours.pl

OFERTA GRUPOWA

Wyjazd rowerowy – Riva del Garda
WPROWADZENIE
Wybrany przez Państwa firmę Rejon jeziora Garda to "mekka" rowerzystów górskich z całego świata. Zadowoli
najbardziej wytrawnego rowerzystę (MTB). Dwa tysiące metrów przewyższenia, widoki zapierające dech w piersiach,
szutrowe drogi pamiętające czasy wojen światowych, a nierzadko asfalt ułatwiający podjazd w wysokie partie gór - to
główne zalety tego regionu.
Miejscowości takie jak Riva del Garda Riva czy Torbole, to włoskie kurorty idealnie nadające się na bazę wypadową w
ten region gór. Ja z pośród kilkuset taras rowerowych w tym regionie wybrałem i przygotowałem dla Państwa niejako
perełki MTB zarówno pod względem urokliwości krajobrazu jak i satysfakcji i radości z jazdy rowerem. Jeżeli jednak mają
Państwo jakieś propozycje jakiś swoich tras rowerowych w innym regionie jeziora możliwe jest dowiezienie Państwa
wraz z rowerami busem za dodatkową opłatą ok. 10 € os.

Krótki opis przykładowych tras:
Dzień 1. SANTA BARBARA, CAMPI, PREGASINA.
W pierwszym dniu w celu rozjeżdżenia się oraz zapoznania się z terenem i urokami okolicy do zaproponowania są (do
wyboru) trzy krótkie aczkolwiek bardzo malownicze trasy.
Pierwszą propozycją będzie tarska SANTA BARBARA, gdzie podjazd poprowadzony jest drogą asfaltową, a w drodze
powrotnej do Torbole (ew. Riva), pokonamy zjazd w kierunku Nago. Zjazdy są kręte i wąskie, ale technicznie do zrobienia
dla każdego średniozaawansowanego Bikera.
Trasa ma ok. 30 km i suma przewyższeń wynosi 1100 metrów. To trasa na rozgrzewkę i zapoznanie się ze specyfiką
miejsca.
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Drugą trasą (opcjonalnie do wyboru lub dla tych co będą chcieli troszkę dokręcić), którą możemy również dzisiaj zrobić
będzie troszeczkę większym wyzwaniem. Zrobimy pętlę 17,5 km z Riva do wioski Campi, przewyższenia to ok. 830 m. Za
Campi trzeba zachować ostrożność na zjeździe po kamiennej drodze, możemy podjechać pod fortyfikacje Bastione
górujące nad Rivą. Jest tu fajny punkt widokowy.
Na trzecią trasę możemy udać się do Pregasiny – wioski malowniczo położonej na zboczu, kilkaset metrów powyżej tafli
jeziora. Trasa Via del Ponale pozwoli nam zapoznać się z przepiękną okolicą i widokami. Ścieżka przechodzi przez tunele i
wije się licznymi serpentynami po stromych, wyrastających niemal pionowo z jeziora skalnych ścianach. Przerwa na
kawkę i odpoczynek przewidziany jest w Pregasino.

Pokonamy 13 km w obie strony, suma podjazdów 450 m. Trasę tą możemy również w razie chęci przedłużyć do Lago di
Ledro czy nawet jeszcze dalej do schroniska Al Faggio na dobry lunchyk.
Dzień 2. MONTE BALDO
Jeśli tylko dopisze pogoda i będzie dobra widoczność tą przepiękną widokowo oraz bardzo atrakcyjną trasę proponuję
dla urozmaicenia oraz podniesienia efektowności wycieczki zrobić w dwóch możliwych wariantach. Oba warianty trasy
rozpoczynają się z miejscowości Melcesine skąd kolejką linową wspinamy się na szczyt Monte Baldo (dodatkowo płatna
ok. 20 EUR/os.). Kolejka w ciągu 10 minut (z przesiadką na stacji pośredniej) wywozi nas na wysokość na wysokość
1760m npm, pokonując różnicę poziomów 1670 metrów.
Ze szczytu roztacza się fenomenalny widok na całą północną część jeziora i otaczające je góry - na Monte Baldo warto
wybrać się więc w dzień, gdy przejrzystość powietrza jest duża, a widoczność dobra. Jeśli w powietrzu unosi się mglista,
ograniczająca widoczność zawiesina (co tutaj, nad Jeziorem Garda, jest niestety zjawiskiem dosyć częstym), albo gdy
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szczyt Monte Baldo skrywa się w chmurach, to lepiej wybrać się na inną trasę, bo w taki dzień wycieczka straci bardzo
wiele ze swojego uroku.
I tu wchodzą w grę dwa warianty; pierwszym jest dojazd rowerem z Riva do Melcesine, a drugi wariantem jest
przepłynięcie promem po jeziorze z Riva do Melcesine (do stacji kolejki). Zaoszczędzi nam to porannej rozgrzewki ok. 20
km asfaltem po płaskim terenie.
Kolejka zabiera rowery, ale uwaga: tylko o określonych porach - rano o 8:15, 8:45, 9:15, 9:45 i 10:15 oraz po południu
- o 14:15, 15:15, 16:15 i 17:15. Tak, że chętnych do wyjazdu w ten dzień trzeba zmobilizować do punktualnego
wyruszenia w trasę.
Na Monte Baldo przy górnej stacji wyciągu rozpoczynamy właściwy wypad. Tutaj czeka nas przepiękna wycieczka wzdłuż
masywu Monte Baldo. Na górze będziemy podziwiać niesamowitą panoramę Gardy w całej jej okazałości. Trasa bardzo
widokowa i obowiązkowy punkt każdego wypadu nad Gardę. Może tu być jednak całkiem chłodno i wietrznie. Mamy
przed sobą 53 km niezbyt ciężkiej jazdy. W dół trawersujemy ścieżkami oraz spokojnymi, pozbawionymi ruchu
asfaltowymi i szutrowymi drogami.
Zjedziemy z 1736 m n.p.m. Suma przewyższeń ok. 750 m, ale za to suma zjazdów to ponad 2000 m.

Dzień 3. TREMALZO
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W ten dzień proponuję zrobić coś extra. Czas na ambitną, przepiękną i wymagającą większej kondycji trasę Tremalzo. Ta
trasa to prawdziwa legenda wśród rowerzystów i obowiązkowy punkt każdego wyjazdu nad jezioro Garda. Może to być
Wasz najpiękniejszy dzień na rowerze i najwspanialsza wycieczka. Na trasie przepiękne widoki na Gardę.
Trasa jest poprowadzony tylko 32% asfaltem. Cała reszta to drogi leśne, ścieżki bądź szuter. Mało tego, pojedziemy tego
dnia słynną drogą z Tremalzo na Passo Nota. Przy szczęściu z pogodą widoki będą zapierać dech w piersiach. Tylko na
sam początek trasy, przejedziemy kultowy odcinek Via del Ponale, którędy udamy się w kierunku Tremalzo. Trudność
trasy polega na przewyższeniu i długości, ponieważ same nie są bardzo wymagające choć momentami mogą wybierać
łaskotki.
Do przejechania 62 kilometry. Suma podjazdów to 2000 m, najwyższy punkt 1831 m n.p.m.

Dzień 4. DOSSO DEI ROVERI lub MOLINA DI LEDRO – MONTE NOTA – LIMONE
Nasze organizmy wpadły w odpowiedni rytm dlatego dzisiaj proponujemy klasyk MTB - Dosso dei Roveri. To również
piękna widokowo trasa. Liczy 30 km, z trudniejszym technicznie zjazdem po wspaniałym długim Single Tracku. Suma
dzisiejszych podjazdów to 1150, a najwyższy punkt trasy to 1172 m.
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Alternatywą jest łatwiejszy wypad, jeśli chodzi o poziom trudności zjazdów, jednak wymagającą jeśli chodzi o dystans i
przewyższenia. Tego dnia udajemy się w kierunku Molina di Ledro, Bocca dei Fortini, Corna Vecchia i dalej Vesio skąd
zjedziemy w kierunku Limone i wrócimy do hotelu.
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Odżywki i cała regeneracja:
Skoro o wyżywieniu mowa :) Wyjazd rowerowy (zgrupowanie) wiąże się ze zwiększoną ilością godzin spędzonych na
rowerach, dlatego istotny jest bardzo aspekt regeneracji. To dzięki jej odpowiedniemu poziomowi będziemy mogli
przystąpić do kolejnych dni jazdy odpowiednio zmotywowani..
W ramach wyjazdu można opcjonalnie przygotować dla Państwa pakiet 4-dniowy, który zapewni energię i uzupełnianie
minerałów podczas treningu jak i regenerację po + przekąski w specjalnej cenie 20 zł/dzień (ok. 80 zł – 4 dni). (Rabat
20%). W skład pakietu wchodzą płyn izotoniczny do rozpuszczenia Activ Mineral lub Power Drink, żel energetyczny,
baton energetyczny lub proteinowy oraz Recovery Drink.
Jeżeli sami chcecie dobrać produkty i ich ilość oczywiście również możecie to zrobić. Śmiało pytajcie o wszystko, chętnie
odpowiem. Firmę znam już od 2012 roku, przejechałem z nią moje ostatnie sezony i wszystkie starty.
W kwestii odżywek proszę o informacje do 2 tygodni przed wyjazdem, czy jesteście zainteresowani pakietem,
ewentualnie jeszcze innymi produktami.
Na trasy (treningi) przygotowany będzie plik GPX do urządzeń typu Garmin.
Rowery i części zapasowe.
Każdy na wyjazd zabiera sprawny rower. Do tego podstawowe części zapasowe – dętka, pompka, spinka, multitool.
Skrzyneczkę serwisową zabieram jedną i myślę, że będę miał w niej wszystko co potrzeba. Pompkę stacjonarną też.
Jeżeli macie w swoich sprzętach jakieś nietypowe części itp. to zapytajcie, najwyżej weźmiecie tylko te nietypowe. Na
miejscu znajduje się wiele serwisów rowerowych w tym jeden zaprzyjaźniony w miejscowości Torbole z którego pomocy
będzie można skorzystać w razie „w”.
Ubezpieczenie.
Upewnijcie się, że macie :) Wiem, że teraz już praktycznie wszyscy objęci są ochroną na całym świecie, ale warto też
mieć np. OC – tak dla swojego spokoju, a i na późniejszych startach w zawodach może być wymagane. Dodatkowo jak
chcecie się ubezpieczyć można zapytać pani Kasi.
Jeszcze raz podstawowe rzeczy na wyjazd:
- rower, przygotowany (sprawdźcie linki, klocki hamulcowe, wszystkie połączenia, luzy, opony)
- kask (obowiązkowo!)
- dokumenty (dowód osobisty/paszport)
- zapasowe dętki, pompkę, spinkę, multitool, ew. lampki, zapięcie do roweru.
- strój rowerowy na każdą pogodę (najlepiej 3 komplety koszulka+spodenki, nogawki, rękawki, kamizelka!, bluza,
spodnie długie, cieplejsze rękawiczki, ew. ochraniacze na buty, lekka kurtka przeciwdeszczowa i wiatrowa (wjazdy na
górki prawie 2000 m n.p.m.;)), potówka na cieplejsze i chłodniejsze dni;
- plecak rowerowy;
- strój do biegania (poranny rozruch)
- strój do kąpieli (mamy w hotelu mały basen i strefę saun).
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