
LAGO DI GARDA BEZ BARIÉR  
21. – 28. 9. 2019 

 

SEZNAMTE SE S JEZEREM A RIVOU  

dopolední program: 

a) kratší okruh (celkem 10 km) – přes TORBOLE 

b) delší okruh (celkem 12 km) – přes RIVA DEL GARDA 

 

odpolední individuální program:  

- zkouška handbiků 

- výšlap na kopec Monte Brione za hotelem s vyhlídkou (vede zde i cyklotrasa) – viz 

mapka na konci dokumentu 

 

večerní program:  

- grilování 

 

varianta a) okruh 10 km                                                         varianta b) okruh 12 km 

 

 

 

 



Trajektem z LIMONE do MALCESINE, lanovkou na horu MONTE BALDO   

PARAGLIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 170 eur (platí se hotově přímo pilotovi) 

Místo: sraz 14:00 u dolní stanice lanovky na horu monte Baldo (Malcesine) 

Cena zahrnuje: pojištění, výbava, záznam z gopro kamery, lanovka  

Délka: 1,5 h celkově (let 20-30 min dle počasí) 

 

 

Cena trajektu (zpáteční): 13 eur, vozíčkář 7,2 eur  

Cena lanovky (zpáteční): vozíčkář i doprovod zdarma 

 

Jízdní řád lanovky:  

nahoru: od 8:00 – 18:00 (každých 30 min) 

poslední jízda dolů v 18:45 

 

 

Další možnost dle času (po návratu do Limone): 

Panoramatická stezka nad jezerem v Limone (2 km) 

 

 

odjezdy a příjezdy trajektu:                                                                                                                          

Limone (centro) – Malcesine (centro) 

 



CYKLOSTEZKOU ÚDOLÍM VAL RENDENA V SRDCI DOLOMITI DI BRENTA 

návštěva horského střediska MADONNA DI CAMPIGLIO (1522 m.) 

 

Odjezd z hotelu: 9:00 

Vzdálenost z hotelu: 57 km (cca 1 hod autem) 

Plán dne: Návštěva horského střediska Madony di Campiglio. Po 

prohlídce odjezd auty do blízkého městečka Pinzolo, odkud začíná 

naše cyklotrasa. 

Popis cyklotrasy: asfaltová cyklostezka údolím Val Rendena podél řeky Sarche  

Délka: 24 km 

Začátek a konec: Pinzolo – Ragoli  

 

alternativa pro zkušenější:  

Sjezd z Madonny do Pinzola na kole/handbiku, kde nás budou 

čekat ostatní 

Délka sjezdu: 11 km (cca 1h) - Většina trasy vede po zpevněné 

cestě, maximální gradient je 10% 

Mapa: https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x 

  

TIP pro „choďáky“ 

Z Madonny lanovkou do Passo del Groste (2500 m.n.m), nádherný výhled na dolomity, u 

výstupu z lanovky je velká horská chata s restaurací (Rifugio Stoppani). 

Cena lanovky: 19,4 eur (zpáteční) 

 

MADONNA DI CAMPIGLIO 

Je jedním z nejvýznamnějších letovisek Alp. Oblíbené 

horské středisko, často nazývané jako perla Brentských 

Dolomit, patří k velmi vyhledávaným střediskům 

v Itálii. Jedná se o klidné a obdivuhodné město ležící ve 

výšce přes 1 550 m.n.m.  

 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=10.7731911&y=46.0498417&z=14&rc=9ZotYxEyzQeo1ac69ZfuGxEhczis5x2.pl&rs=osm&rs=osm&rs=coor&rs=osm&ri=109214067&ri=20018077&ri=&ri=109080374&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D


JIŽNÍ ČÁST JEZERA: MĚSTA GARDA, BARDOLINO, SIRMIONE, PESCHIERA 

ZÁBAVNÍ PARKY: GARDALAND, MOŘSKÝ SVĚT, FILMOVÝ SVĚT, ZOO A SAFARI 

 

Odjezd: 9:00 

Vzdálenost: 70 km (50 min) 

Možnosti:  

 pěší/cyklo promenáda mezi Gardou – Bardolinem – Lazise  

- 8 km podél břehu po asfaltové stezce s výhledem na jezero 

- Z města Lazise je možné pokračovat dále po cyklostezce 

podél břehu jezera až do krásného města Peschiera del 

Garda (dalších 10 km) 

 Prohlídka města Peschiera del Garda a Sirmione 

 Zábavní parky: vodní svět, Gardaland, filmový svět, zoo a safari  

 

TIP: 

- Nejlépe zkombinovat prohlídku města ze zábavním parkem nebo s promenádou. 

- Všechny zábavní parky jsou bezbariérové a některé atrakce jsou přístupné i pro 

vozíčkáře, viz mapka na konci průvodce. 

 

Základní informace o městech: 

Městečko Garda se nachází v okouzlující zátoce na východním břehu jezera Lago di Garda, 32 

km od známého města Verona. Ze severní strany je olemováno úpatím horského masívu 

Monte Baldo, z jižní strany skálou Rocca. Je jedním z nejmenších, přesto 

nejnavštěvovanějších středisek v celé oblasti. Najdeme zde historické centrum s úzkými 

uličkami, restaurace a bary, které zejména večer ožívají typickým italským nočním životem. 

Bardolino je malé středisko, oblíbené u britských a německých turistů. Dle názvu můžeme 

poznat, že je domovem červeného vína zvaného Bardolino. Městečko Bardolino nejvíce žije v 

období Festi di Uva neboli slavnosti hroznů a to je v druhé polovině září až do poloviny října. 

Za návštěvu stojí kostel San Zeno z 8.století, ochutnávky vína Bardolino v restauracích. 

 



Sirmione je slavné pro kouzlo starého 

města, s úzkými uličkami s kamennými 

zdmi, pro dvoje lázně "Catullo" a 

"Virgilio" a pro ruiny římské vily básníka 

Catulla, známé jako "Grotte di Catullo". 

Nejdůležitější a největší ruiny římské vily 

v severní Itálii jsou umístěny na špičce 

mysu poloostrova a rozkládají se na 

ploše téměř 2 ha. Kromě Grotte di 

Catullo je možné navštívit muzeum 

Sirmione, kde najdeme artefakty jeskyní, bronzové předměty, mince, keramiku a fresky.  

Za návštěvu jistě stojí kostel San Pietro Mavino, který se nachází na kopci, kousek od Sirmione. 

Úžasné fresky na stropě a stěnách kostela jsou z 5. století a stojí za vidění. Nejzachovalejší 

památkou je Rocca Scaliger di Sirmione - středověký hrad s cimbuřím věží, postavený na 

obranu území dolního jezera a flotilu v přístavu. Nachází se v nejužší části poloostrova. 

Impozantní stavba byla první římskou stavbou a byla přestavěna v 13. století na příkaz 

městského pána Verona. Na 47 m vysoká věž v nádvoří a tři věže s cimbuřím a střílnami 

poskytují velmi dobrou představu o tom, jak obrana pracovala v dřívějších dobách. 

Peschiera del Garda se nachází v jižním 

cípu Gardského jezera, 25 km od 

známého města Verona. Je zcela 

obklopeno kanály a je jedním z 

nejcharakterističtějších měst jezera 

Lago di Garda. Dodnes můžete 

pozorovat ostrovní pevnost a hradby 

města ze šestnáctého století, které jsou 

připomínkou dob, kdy tuto oblast 

ovládalo Rakousko.  

Základní informace o zábavních parcích: 

 GARDALAND 

Poloha: mezi městečky Peschira a Lasize. 

Popis: Jeden z největších zábavních parků v Evropě. 

Najdeme zde na 70 atrakcí různého charakteru. 

Vstupné: 37 eur, doprovod 37 eur (pokud vozíčkář 

nejde na žádnou atrakci, má vstup do areálu zdarma), 

za poplatek 5 eur se dá objednat asistent, který 

doporučí atrakce pro vozíčkáře a pomůže naplánovat den (nutno objednat 3 dny předem) 

 



 PODMOŘSKÝ SVĚT 

Poloha: součástí Gardalandu 

Popis: Sea Life Aquarium je 3.500 m² velký a 

ukazuje život na a pod hladinou vody. Jednou z 

atrakcí je podmořský tunel, kdy se návštěvník cítí 

jako v ponorce a může tak pozorovat vodní 

živočichy v jejich přirozeném prostředí. 

Vsupné: 13 eur, vozíčkář 10,50 eur 

 CANEVAWORLD  

Poloha: kousek od Gardalandu 

Popis: je rozdělen na 3 části - aquapark, model středověkého hradu a filmový svět 

(movieland), který ve vás vyvolá pocit, že kráčíte Hollywoodem. 

Vtupné: 26 eur, vozíčkář 20 eur 

 ZOO A SAFARI Park natura viva  

Poloha: Località Quercia, 37012 Bussolengo VR 

Popis: rozdělen na dvě sekce: Safari a Fauna 

park, v Safari parku projíždíte ve svém autě 

Otevíraci doba: po-pá (fauna park 9:00 – 18:30, 

Safari 9:30 – 16:00 – vjezd autem) 

Vstupné: 22 eur (570 Kč), vozíčkář zdarma nebo 

snížená cena 

 

BEZBARIÉROVÁ PLACHETNICE 

http://www.arche-tn.it/home/ 

 

 

Cena: 50 eur (platí se hotově na místě) 

Místo: přístav Riva del Garda 

Délka:: plavba 2,5 h 

http://www.arche-tn.it/home/


JEZERO LAGO DI LEDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOSTI: 

1) Kajaky na jezeře 

2) Piknik v trávě  

3) Procházky v okolí jezera 

4) Cyklistika v okolí jezera 

5) Sjezd po asfaltu nad Ledrem z Passo di Tremalzo (1665 m n.m.) 

 

 

cyklistický okruh (možno i na handbiku) – 10 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEZERO LAGO DI CAVEDINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOSTI: 

 Cyklovýlet: 22 km, 2 h, (335 +,163 - ): jeden směr     

 Autovýlet: 17 km, 20 min 

 Kombinace obojího: tam autem, zpět na kole – nebo 

naopak) 

 

 

Sejdeme se tady: pláž Windvalley Surfcenter Sport &Bar 

 Jídlo a pití 

 Kochání se výhledy na jezero a piknik v trávě 

 Možnost půjčení kajaku (cca 10 eur/1 h) 

 Možnost vyzkoušet windsurfing (3 hod lekce 

s instruktorem/ 55 eur) 

 Procházka v okolí jezera nebo do nedalekého 

městečka Pietramurata (3 km 

 

 

 

 



TIPY NA CYKLOTRASY A DALŠÍ VÝLETY 

 

1) Z HOTELU DO MĚSTA ARCO A ZPĚT 

 

Délka:  16 km, cca 1,5 h 

Převýšení: 440 nahoru, 440 dolů 

Mapa: https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy 

 

 

 

 

2) Z HOTELU PODÉL ŘEKY DO MĚSTEČKA CENIGA A 

ZPĚT 

Popis: Pohodová trasa, která vede podél řeky Sarca až do 

městečka Arco (mekka sportovního lezení) a dál stále 

podél řeky do městečka Ceniga. Zpět se dá jet buď 

stejnou trasou, nebo se dá napojit na cyklotrasu okolo 

vinic, která vede do Arca.  

Délka: 20 km, 1h 30 min 

Převýšení: 194 nahoru, 196 dolů 

 

 

3) POHODOVÝ CYKLOOKRUH  VINICEMI 

 

Začátek: Arco, přes město Ceniga, zpět do Arca 

Délka: 9,2 km, 40 min 

Převýšení: 80 m nahoru a 80 m dolů 

Mapa: https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy 

 

 

 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=10.8620600&y=45.9072519&z=13&rc=9Z9sHx2Bm6dJ0x2IyWhkE5CBho0h4oi01gUn3-wx2Brx&rs=coor&rs=osm&rs=osm&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=108534012&ri=108533999&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=10.8973458&y=45.9372564&z=14&rc=9ZzbOx2MnMhSAh9x5Elx2UjIeShdGaeKGauO&rs=osm&rs=osm&rs=coor&rs=osm&rs=coor&ri=127579514&ri=108459467&ri=&ri=20004234&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D


4) PANORAMATICKÁ CYKLOSTEZKA NA JEZEREM 

Název: „Garda by bike“ 

Popis: Minulý rok v létě byla otevřena již první část projektu, na jejíž 

výstavbu se vynaložilo 102 miliónu eur. Celý okruh o 140 kilometrech, 

ve výšce 60 metrů nad hladinou jezera Garda, bude ale kompletně 

dokončen v roce 2021.  

Začátek: Limone (9min autem z Rivy), Délka: 2 km (zatím) 

 

5) SJEZD z Monte Varagana po asfaltové cestě z 1550 m do 65 m zpět k jezeru  

Popis: Nahoru autem, dolů po asfaltu na kole.  

Po sjezdu dojedete k rozcestníku (v mapě bod č. 4), jsou dvě možnosti: 

1) Odbočit vlevo - do Torbole (cíl v mapě) 

2) Odbočit vpravo – ulicí via monte Baldo přes Nago do Torbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) MONTE BRIONE (376 m)  

Popis: kopec za hotelem 

- vede zde jak červená turistická značka, tak 

asfaltová cyklostezka (značená růžově)pěší okruh je 

dlouhý 6 km (cca 2,5 h) 

 

- nahoře vás čeká krásný výhled na jezero 

 



7) MĚSTO ARCO (horolezecká meka) 

Dominantou města je stejnojmenný hrad Arco, jeden z 

nejkrásnějších středověkých pevností z celých Alp. Hrad 

je situoavný na horském masivu přímo nad městem, ke 

kterému vede krásná přístupová cesta skrz olivový háj. 

Z vrcholu se naskytnou zajímavé výhledy do okolí řeky 

Sarca a na samotné jezera Lago di Garda. 

 

8) MĚSTO RIVA DEL GARDA 

Nachází se v nádherném zálivu, chráněna horou Monte Brione, a je dominantou celého 

jezera. Jde o nejdůležitější obchodní centrum v této oblasti a nabízí nepřeberné množství 

kulturních a jiných událostí během celého roku. Ve vodách u Riva del Garda je povoleno 

pouze plachtění. Riva je vůbec jedno z nejkrásnějších letovisek u jezera, skládá se z části, kde 

najdeme všechna možná ubytování (hotely, residence, apartmány) a z historické části. Z 

památek je tu jediný hrad s příkopem. Avšak na každém rohu najdete kavárničky, restaurace 

a pizzerie a prodejce zmrzliny. 

 

9) TERMÁLNÍ WELLNESS CENTRUM – 5 minut autem z hotelu 

Kde: via Linfano, 52 Arco  

Cena:  

BAZÉN Pracovní dny Sobota a neděle 

1,5h vstup 6,70 eur 8,20 eur 

3h vstup 12,40 eur 13,90 eur 
 

WELLNESS (sauna) Pracovní dny Sobota a neděle 

1,5 h vstup - 11 eur 

3h vstup - 20 eur 

celodenní - 25 eur 
Cena vstupu do sauny zahrnuje vstup na bazén. 

Poznámka: 

- Extra doplatek za každých 30 min navíc: 2 eur 

- Plavky nejsou povoleny do wellness zóny 

- Žabky a ručníky k dispozici na recepci za příplatek 


