cyklo – poznávací zájezd

PO STOPÁCH CHODŮ
POHÁDKOVÝM KRAJEM
Krajem s kouzelnou přírodou, malebnými vesnicemi a mohutnými hrady

4. – 8. srpna 2021

(st-ne)

č.zájezdu 5104081

OBLÍBENÝ ZÁJEZD! Zájezd do nám vzdálené a přitom známé oblasti ze „Starých pověstí českých“. Uvidíte
krásná městečka a vesnice s lidovou architekturou, jimž vévodí Domažlice – srdce Chodska. Čekají na vás mohutné
hrady a hradní zříceniny, nádherná příroda a rybníky, které vás budou lákat, aby jste je vyzkoušeli.
A na své si
přijdou i milovníci historie nebo zájemci o výjezdy na 4 hlavní vrcholy. Většina tras vede po zpevněných a
asfaltovaných cestách, mimo hlavní silnice, částečně po cyklostezkách. Stačí silniční kola.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno přes Brno, Prahu do Švihova, vyložení kol. Zájemci
prohlídka Švihova (krásný vodní hrad) a po cyklostezce do Klatov, prohlídka
města (Černá věž, katakomby, barokní lékárna). Dále na kolech po cyklostezce do
Běšin a do Velhartic, prohlídka hradu, skanzenu, muzeum minerálů, kovárna.
Celkem cca 35 km. Naložení kol a odjezd na ubytování. Zájemci mohou jet až na
ubytování, cca 15 km. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem na sedlo Špičák, vyložení kol. Možnost zajížďky
k Černému jezeru (cca 7 km). Ze Špičáku pod rozhlednou Pancíř (možnost
výstupu) přes Zhůřské pláně do Hartmanic. Sjezdem do Anína a kolem Otavy
lesním parkem, po cyklostezce do Sušice. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem na Fürth - Folmava, vyložení kol a lesem po
cyklostezce kolem rybníku Babylon (možnost koupání), do Újezda (Kozinův
statek, lidová architektura) a Domažlic. Prohlídka města
(Chodský hrad,
Šikmá věž, městské domy, hradby, klášter). Celkem cca 25 km. Možnost
prodloužení do Trhanova (Lomikarův zámek, + 4 km) nebo z Folmavy přes
Čerchov (rozhledna) k Babylonu (+ 13 km).
Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani busem výjezd do Zadova na Churáňov, vyložení kol. Sjezdem
z Churáňova do Kašperských Hor – krásné horské městečko s výborným
pivovarem a restaurací, muzeum historických motocyklů. Zájemci výjezd na hrad Kašperk, prohlídka hradu, výstup
na Pustý Hrádek (nádherné výhledy na Šumavu a hrad Kašperk). Sjezdem na ubytování do Sušice. Prohlídka města,
procházka ke kapli Sv. Anděla Strážce – výhledy na město nebo výjezd na rozhlednu Svatobor. Celkem cca 37 km.
Večeře, nocleh.
5. den: po snídani z ubytování na kolech kolem Otavy po cyklostezce přes Čepice (most se skleněnou sochou,
minipivovar), Žichovice (zámek, kamenný most), zájemci můžou odbočit do vápencového lomu na koupání – velmi
oblíbené místo a do Rabí (prohlídka největší hradní zříceniny v Čechách), dále do Horažďovic (zříc. hradu, zámek,
mlýn, hradby). Celkem cca 25 km. Odpoledne naložení kol a odjezd. Návrat do Zlína do 23.00 hod.

cena :
6.390,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku, kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-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

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : menší příjemný hotel v centru Sušice, dvoulůžkové pokoje se sociálkou.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. V regionu velké množství 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: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov (min.8 osob), Brno-Rohlenka.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

