Cyklo - vet - tour 2019

Prezídium KVL SR Vás aj Vašich blízkych a priateľov srdečne pozýva na III. ročník “Cyklovet-tour”. Tento rok to bude na Liptove.
Základný tábor bude v areáli hotela Mních Bobrovec. Stretnutie účastníkov bude v sobotu
ráno o 15. 6. 2019 o 8.00 hodine v areáli hotela, kde dostane každý malé občerstvenie a
oboznámi sa s cyklistickými trasami. Pripravené sú pre Vás dve trasy:
1.Cestná verzia – po komunikácií okolo Liptovskej Mary. Hotel Mních Bobrovec,
Tatralandia , Liptovský Trnovec, Liptovská Sielnicu, smer na Bešeňovú s Archeoskanzem
Havránok, popri priehradnom múre, do obce Vlašky a Vlachy, Krmeš smer na obec Ľubeľa,
do Liptovského Mikuláša salaš Pastierska, Hotel Mních. .
2.Offroad verzia - pohodová cyklistická trasa vedúca z hotela Mních trasou po starej
asfaltke v Bobroveckej doline popod horu k vodopádom pri poľovníckej chate, Liptovské
Matiašovce, Kvačany, Liptovský Trnovec, Liptovská Mara, Pavlová Ves, Bobrovec, Jalovec,
salaš Pastierska Hotel Mních.
Po návrate všetkých cyklistov je naplánované na cca 15.00 hod občerstvenie vo forme
grilovaných špecialít a spoločné priateľské posedenie. Pre deti sme pripravili rôzne súťaže
a vedomostné hry.
Program :
Piatok 14.6.2019:
16.00- 20.00 Stretnutie účastníkov v areáli hotela Mních, ubytovanie.
17.00-19.00 Kondičný výlet na vyhliadku Sokol s krásnym výhľadom na Liptov
19.00-20.00 Beseda s MVDr. Ivanom Pašekom. „Čo potrebujeme vedieť o cyklistike“ ako
začať, aký bicykel si vybrať pre seba a rodinu, ako trénovať, výživa a pikošky z cyklistiky
20.00 - Priateľské posedenie účastníkov
Sobota 15.6.2019
8.00 - 9.00 Zraz účastníkov – registrácia – inštruktáž
9.30 - Štart účastníkov na trasu podľa výberu
14.00 - Stretnutie na salaši Pastierska
16.00 - Spoločná grilovačka
Nedeľa 16.6.2019
Individuálny program /turistika Roháče, kúpanie Tatralandia, /
Organizačné zabezpečenie:
Účastníci budú mať pripravený aj darček, ako spomienku na akciu.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne.
Ubytovanie si môžete rezervovať priamo na recepcií v hoteli Mních na adrese
office@hotelmnich.sk Pri rezervácií oznámte heslo „Cyklo-event“ V hoteli máme
rezervovanú kapacitu do 10.5.2019
Rodinní príslušníci a priatelia sú na akcii srdečne vítaní.
Upozorňujeme že každý účastník musí dodržiavať bezpečnosť, zúčastňuje sa akcie na
vlastné riziko a musí byť vybavený na cyklistiku – prilbu, a ostatné bezpečnostné
prvky v súlade s legislatívou.
Účasť prosíme nahlásiť, z organizačných dôvodov e-mailom na kvlsr@kvlsr.sk
Všetky informácie nájdete v predstihu na webstránke www.kvlsr.sk
Na stretnutie s Vami sa teší Prezídium KVL SR

