cyklo - turistický zájezd

Kolem Lipna kolem
Krása Šumavy kolem Lipenské přehrady – ráj cyklistů

2. – 5. září 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5102091

Návštěva jedné z nejatraktivnějších cyklistických oblastí u nás. Toulání po cyklostezkách kolem kouzelné přehrady
Lipno umístěné do krásné přírody pod východní hřebeny Šumavy. Jízda po udržovaných cyklostezkách na českorakouské hranici zvlněným terénem, projížďka po ideální rovině kolem Schwarzenberského kanálu a po nádherných
asfaltovaných cyklostezkách kolem vodní plochy Lipna, plavba s kolem přes přehradu, sjezd podél Vltavy kolem
Čertovy stěny do Vyššího Brodu a mnoho dalších zajímavostí určitě uspokojí cyklistu pohodáře. A adrenalinoví
jezdci se mají taky kde vyřádit. To vše jistě umocní ubytování pár metrů od vodní plochy Lipna nebo návštěva jedné
z největších atrakcí v ČR – lávky v korunách stromů. Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládli začátečníci, cyklisté
pohodáři, ale užili si i nároční cyklisté. Trasy vedeny po zpevněných cestách – stačí silniční kola (ne galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd do obce Stožec, vyložení kol a přírodní rezervací Vltavský luh do Nové
Pece a po nové cyklostezce kolem Lipna do Horní Plané a dále do Černé v Pošumaví na ubytování. Celkem 35 km
kolem řeky a vodní nádrže. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani na kole z ubytování k přívozu do Dolní Vltavice, plavba lodí na jižní břeh. Kolem přehrady k rozc.
U Mostu a výjezd na Vítkův Kámen (nejkrásnější pohledy na Lipno). Sjezd na hráz Lipna a do obce Lipno. Zájemci
návštěva největší atrakce Lipna – přes 0,5km dlouhá procházka po lávkách v korunách stromů. Celkem 37 km.
Možnosti prodloužení. Busem na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani busem do Českých Žlebů. Mírným stoupáním Zlatou solnou stezkou přes bývalé obce Mlaka a
Krásná Hora na Nové Údolí. Kolem Schwarzenberského kanálu (ideální rovina) na Jelení Vrchy. Zdatní výjezd na
Plešné jezero. Kolem kanálu na Huťský Dvůr a sjezd do Bližší Lhoty. Trajektem do Horní Plané. Celkem 43 km.
Možnosti prodloužení. Busem na ubytování. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole z ubytování přes Milnou do Frymburku a po promenádní cyklostezce přes Lipno nad
Vltavou na hráz přehrady. Podél řeky Vltavy úžasnou soutěskou kolem Čertovy stěny do Vyššího Brodu (klášter).
Celkem 36 km, z toho 27 km po rovině a z kopce. Naložení kol. Návrat do Zlína do 22.00 hod.

cena :
5.390,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění pro
Českou republiku typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.) do 31.1.2021
do 28.2.2021
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování :

hotel 150 m od vodní hladiny přehrady v Černé v Pošumaví. Pokoje jsou dvoulůžkové se
sociálním zařízením (na vyžádání třílůžkové).
Stravování : na hotelu zajištěna polopenze. Snídaně formou bufetového stolu, večeře servírované.
V rámci hotelu restaurace. Po trase dostatek restaurací a stylových hospůdek.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Staré Město u UH., Kvítkovice, Zlín, Hulín (min.8 osob), Kroměříž, Vyškov (min.8 osob).
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

