cyklo zájezd

cyklo zájezd

BRDY

Z HŘEBENŮ

- JEŠTĚ NEPOZNANÉ
3. – 6. června 2021










17. – 20. června 2021

(čt-ne)

Podbrdské muzeum
Nepomuk, Rožmitál
trasy přes vojenský prostor
Lovecký zámeček Tři Trubky
možnost: vrchol Praha (862 m)
nejvyšší vrchol Brd : Tok (865 m)
Podlesí – minipivovar
Hornické muzeum - Příbram
vysoká pec, minipivovar - Jínec

cena :

KRUŠNÝCH HOR

5.430,-Kč/osoba











(čt-ne)

ubytování na hřebeni
rohledna Klínovec
cyklo nebo pěší – NS rašeliniště
trasy přes přírodní rezervace
Bezručovo údolí
Chomutov – historické cetrum
Kamencové jezero, Eurosafari
rozhledna Blatenský vrch
Karlovy Vary, Kadaň

cena :

5.550,-Kč/osoba

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant, Zlín

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant. Zlín

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, KM, Brno.

Nástupní místa: Staré Město u UH, Zlín, Otrokovice, KM.

cyklo zájezd

turisticko - poznávací zájezd *

ŠUMAVA
- CENTRÁLNÍ ČÁST

PERLY ČESKOSASKÉHO
ŠVÝCARSKA

10. – 13. června 2021

20. – 22. června 2021

(čt-ne)

Kvilda
pramen Vltavy
cyklostezky v Národním Parku
Modrava, Borová Lada
trasa podél
Vchynicko-tetovského kanálu
 rozhledna Poledník
 Tříjezerní slať – pěší okruh po






lávkách

 Boubínské a Prášilské jezero
cena :

5.430,-Kč/osoba

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant, Zlín
Nástupní místa: Staré Město u UH, Zlín, Otrokovice, KM.







(ne-út)

Hřensko a okolí
Pravčická brána
Děčín - centrum
skalní most Bastei v Sasku
pevnost Königstein – největší
skalní pevnost ve Střední Evropě

 Divoká soutěska kolem řeky
Kamenice – plavba lodičkou,
skalní tunely, turistické trasy
*program v Sasku dle akt. situace – náhradní program

cena :

4.150,-Kč/osoba

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant, Zlín
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, KM.

akt. 12.4.

