cyklo - poznávací zájezd

LOŇSKÁ NOVINKA !!!

BRDY - JEŠTĚ NEPOZNANÉ
PŘÍBRAM + ROŽMITÁL + NEPOMUK + PADRŤSKÉ RYBNÍKY
Cyklistika v bývalém vojenském prostoru

3. – 6. června 2021

(čt-ne)

č.zájezdu: 5103061

Loňská novinka do naší nejmladší chráněné oblasti, do ostrova horské krajiny uprostřed Čech. Nalezneme tu
stovky zpevněných i nezpevněných cest, skalisek, čistých studánek a potůčků, rozsáhlých vodních ploch,
nápadných vrcholů, zapomenutých údolí a opuštěných vesniček. Projedeme se vojenským prostorem, do
nedávna uzavřeným a odhalíme jeho ukryté krásy. Trasy vedou zvlněným terénem, po asfaltových nebo
zpevněných cestách a po vedlejších silnicích s minimálním provozem. Zájezd je určen pro všechny, kteří mají
rádi přírodu a chtějí si odpočinout od rušných měst.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Dopoledne příjezd do Rožmitálu pod Třemšínem (krásné městečko se zámkem a
Podbrdské muzeum věnované J.J. Rybovi), vyložení kol a na kolech přes Nepomuk, kolem vodních nádrží
Láz a Pilska do Obecnice a na ubytování. Celkem cca 38 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: autobusem přejezd do Strašic – brána do středních Brd (hrad). Vyložení kol a přes Tři Trubky
s romantickým zámečkem, kolem Padrťských rybníků (možnost odbočit na Prahu, (Praha je druhý nejvyšší
vrchol Brd s 60 m betonovou věží) + 2 km, přes Nepomuk do Rožmitálu. Celkem cca 30 km. Naložení kol a
návrat busem na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: autobusem přejezd do Komárova. Vyložení kol a kolem vodní nádrže Záskalská přes Malou Vísku,
Bílý Kříž, Kvaň, Alianku na chatu Carvánka a na vrchol Tok (nejvyšší vrchol Brd s dobrým rozhledem).
Dále na Pilskou, Podlesí (minipivovar) a přes Příbram (Hornické muzeum – skanzen) na ubytování. Celkem
cca 45 km.Večeře, nocleh.
4.den: ráno po snídani z ubytování na kolech do Příbrami a dále Podlesí, Obecnice, Na Hlíně až do Jinců
(zámek, vysoká pec Barbora, minipivovar). Celkem cca 35 km. Možnost prodloužení na Plešivec (5 km) a
pak pěšky na Čertovu kazatelnu (3 km).
Odpoledne naložení kol a odjezd zpět. Příjezd do Zlína do 23.00 hodin

cena :
5.430,-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 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 8 km od Příbrami. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se sprchou a WC.
Stravování : polopenze na hotelu. Dále je možné využít místní restaurace a obchody.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou
brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín (min 8 osob), Kroměříž, Brno-Rohlenka.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

