cyklo - turistický zájezd

České Budějovice a okolí
Vltavské cyklostezky, Hluboká, Kleť a jihočeské vesničky

6. – 9. května 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5106051

Zájezd do romantického prostředí Jižních Čech. Cykloputování krajem „lidových“ jihočeských vesniček
s návštěvou té nejzachovalejší zapsané do památek UNESCO, toulky po hrázích rybníků, návštěva dominantní
hory Kleť s možností výjezdu lanovkou na vrchol nebo návštěva zámečku Kratochvíle, či kláštera Zlatá Koruna
jistě uspokojí každého, kdo rád poznává krásy naší vlasti. Mezi cyklistické lahůdky této oblasti patří i
cyklostezka z Purkarce přes Hlubokou do Českých Budějovic. Většina tras vede po zpevněných a asfaltovaných
cestičkách mimo hlavní silnice zvlněnou krajinou částečně kolem řek. Stačí silniční kola (ne galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Autobusem přes Brno a Tábor k zámku Vysoký Hrádek u jaderné elektrárny
Temelín. Na kole přes tvrz Býšov do Purkarce k řece Vltavě (muzeum vorařství). Po cyklostezce kolem
Hlubocké obory k zámku Hluboká (prohlídka). Vltavskou pravobřežní cyklostezkou do Českých Budějovic.
Celkem cca 35 km. Ubytování, večeře.
2.den: po snídani autobusem do Krasetína k lanovce na Kleť – zájemci výjezd lanovkou na vrchol a zpět (krásné
výhledy na Jižní Čechy). Na kole z Krasetína ke klášteru Zlatá Koruna a přes Dívčí Kámen (zřícenina hradu,
pravěké sídliště) a Homolský rybník do Českých Budějovic. Celkem cca 38 km, možnosti zkrácení nebo
prodloužení trasy dle zdatnosti. Ubytování, večeře.
3.den: po snídani autobusem k zámku Kratochvíle – zájemci prohlídka. Na kole přes Netolice do Holašovic
(vesnická památková rezervace – UNESCO). Sjezd přes Dubné do Českých Budějovic. Celkem cca 37 km,
možnosti zkrácení nebo prodloužení trasy dle zdatnosti. Ubytování, večeře.
4.den: po snídani naložení zavazadel do autobusu a na kole okruh přes Vrbenské rybníky, Haklovy Dvory a
Čejkovice k loveckému zámku Ohrada (ZOO). Přes Bavorovice Vltavskou cyklostezkou do Českých Budějovic.
Celkem cca 27 km převážně po rovině. Naložení kol. Návrat do Zlína do 21.00 hod.

cena :
5.250,-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 CK Rapant Zlín v roce 2021

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
-50,-Kč

Ubytování : hotel přímo v Českých Budějovicích. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC a sprchou.
Zájemci mají možnost ubytování ve třílůžkovém pokoji.
Stravování : polopenze v restauraci na ubytování. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Staré Město, 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

