
CYKLOTOUR UKRAJINA
6.6.-10.6.2018

Zraz v Medzilaborciach  streda 6.6.2018 o 7:00
– nakládka bicyklov
– nakládka batožiny a proviantu, zvolenie bankára a vklad do banku - dáme po 

100€ na osobu, aby sme zabezpečili financie ako na ubytovanie tak na 
stravovanie ( počas trasy, na večeru a raňajky)

– odchod z ML 7:45
Ubľa príchod 9:00

– vybaľovanie batožiny a bicyklov, parkovanie druhého-tretieho auta
– 9:30 prekročenie štátnej hranice
– prekročenie štátnej hranice sprievodným vozidlom-6 miestnou dodávkou 

/Laďo/
– po prekročení zmena eur na hrivny 

Trasa- prvý deň 6.6.2018 streda
– hranica, Malyj Bereznyj, Perečin /obedňajšia prestávka/, Turiji Remety, 

Lumšory /ubytovanie/ - 50km,  príchod do Lumšor  o 16. hodine
– vodič dodávky zabezpečí ubytovanie v hoteli príp. v inom ubytovacom 

zariadení, zabezpečí stravovanie, prípadne nákup potravín a vody ….
– po príchode návšteva vodopádov v oblasti, potom ubytovanie, hygiena, večera

Trasa- druhý deň 7.6.2018 štvrtok
– odchod po raňajkách o 8:45 – Lumšory, Turiji Remety, Poroškovo, Ploske-

Poľana, Verchnaja Hrabivnicja, Nižnije a Verchnije Vorota, Volovec – 80-
85km, /v Ploskom vľavo cez vrch – do sedla Verchnaja Hrabivnicja, alebo cez 
Poľanu, dohodneme na trase/

– obed niekde na polceste 
– príchod do Volovca okolo 19.hodiny, ubytovanie, hygiena, večera
– vodič dodávky zabezpečí ubytovanie v hoteli Verchovina, alebo Viktoria, 

zabezpečí stravovanie, prípadne nákup potravín a vody ….

Trasa- tretí deň 8.6.2018 piatok
– odchod po raňajkách 8:45 – Volovec, stúpanie-vrchol 12.km – Mižhirja 40.km 

– prestávka-obed, odbočka vľavo na Sinevir- stúpanie-vrchol 52.km, klesanie 
do Sineviru 56.km, odpočinok v kolibe, Sinevirská Poľana, Sinevirské jazero 
72.km, zjazd do Sineviru- 90km

– príchod do Sineviru 19.-20. hodina, ubytovanie, hygiena, večera
– vodič dodávky zabezpečí ubytovanie v turbaze Terebľa na severnom okraji 

dediny, alebo v Sinevirskej Poľane v penzióne prípadne v súkromí, zabezpečí 
stravovanie, prípadne nákup potravín a vody ….



Trasa- štvrtý deň 9.6.2018 sobota
– odchod po raňajkách 9:00 – Sinevir, Koločava 11.km, prehliadka obce, 

múzeum I.Olbrachta, drevená cerkev, múzeum starej dediny, odbočka vpravo, 
Žovtneve-odbočka vpravo a vpravo na Kopašnovo, Iza, Chust – 67km, obed po
ceste (Žovtnevo)

– príchod do Chustu  okolo 17.-18. hodiny, prehliadka mesta, ubytovanie, 
hygiena, večera

– vodič dodávky zabezpečí ubytovanie v turbaze Narcis na východnom úbočí 
hradného kopca, prípadne hotel Atlant /trocha drahší/, zabezpečí stravovanie, 
prípadne nákup potravín a vody, získa informácie na cestu vlakom a 
autobusom do Užhorodu, možný prevoz bicyklov vlakom, autobusom

Trasa- piaty deň 10.6.2018 nedeľa
– presun skoro ráno 4:20 vlakom /prestup v Koroleve a Bateve do Užhorodu/ 

alebo autobusom o 4:20 priamo do Užhorodu, ak vlakom - časť expedície 
pôjde dodávkou, bicykle sa rozdelia, ak autobusom tak všetci a bicykle do 
dodávky

– v Užhorode prehliadka mesta, prípadne raňajky, odchod na trasu o 9:30-10:00, 
návšteva hradu Nevicky vpravo od cesty, Perečin – obedňajšia prestávka v 
Kantíne – záverečný boršč, hraničný prechod Ubľa cca 16.hodina, po prechode
hranice balenie bicyklov a cesta do Medzilaboriec – príchod cca 19.-20.hodina

Náklady sprievodného vozidla po Ukrajine cca 70€ /skladané pred cestou -všetci/, 
náklady na dodávku do Ubli 4€ na osobu/skladané pred cestou – pasažieri dodávky/, 
ubytovanie 5-10€ na osobu a noc, strava počítaná 5-8€ denne.

Od každého účastníka potrebujem osobné iniciály /meno, adresa, dátum narodenia, 
číslo pasu – skontrolujte jeho platnosť/ - zašlite čo najskôr. Každý nech si sám 
zabezpečí cestovné poistenie.
Údaje zasielajte na mail : muliklado@gmail.com
Operatívne budeme riešiť dopravu do Ubli, preto je potrebné sa prihlásiť čo najskôr.

Predbežne prihlásení :
Zapotocký J., Mulik L., Lučkanič V., Balaži I. Kaňuch P., Sekelová Ž., Ivančová R., 
Galan M., Hnatko Ľ., Bober A., Petrik V., Jackanin L., 

mailto:muliklado@gmail.com

