cyklo - turistický zájezd

LOŇSKÁ NOVINKA !!!

PO HŘEBENU KRUŠNÝCH HOR
Z Cínovce na čtyři světové strany
CÍNOVEC + TEPLICE + HORA SV. KATEŘINY + FLÁJE + HROB +
DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK + TISÁ + KRUPKA - UNESCO

8. – 11. července 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5108071

Loňská velmi líbivá novinka - zájezd do atraktivní oblasti Krušných hor, který navazuje na velmi oblíbený zájezd
z minulých let „Z hřebenů Krušných hor“. Projedeme se po hřebenu hor na české i německé straně nádhernou
přírodou. Krušné hory mají pro návštěvníky výjimečnou nabídku na zemi i v podzemí. Vesničky s nádhernými
hrázděnými domy a města se starými náměstími nadchnou milovníky památek. Oblast byla v roce 2019 zapsána na
seznam UNESCO. Krásné ubytování na hřebeni, přímo v přírodě uspokojí i ty náročné klienty. Trasy vedou po
zpevněných cestách nebo cyklostezkách zvlněným hřebenem a lze je individuálně prodlužovat nebo zkracovat.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a
mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd přes Prahu do Nového Města
pod Bouřňákem, vyložení kol. Krušnohorskou magistrálou kolem vodní nádrže
Fláje – jediná pilířová přehrada v ČR (indiv.možnost exkurze do hráze) na
ubytování. Trasa cca 25 km. Možnost prodloužení o 10 km od vodní nádrže do
Českého Jiřetína (umělý plavební kanál, dřevěný kostel). Další možnost
prodloužení na Mníšek a po německé straně přes Deutschneudorf s krásnými
hrázděnými domy na Horu sv. Kateřina (kostel Sv. Kateřiny, štola Sv. Martina,
rozhledna na Růžovém vrchu) a zpět (+ 25 km). Ubytování, večeře a nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem na Cínovec, vyložení kol. Přes Nové město,
Hrob (krásný kamenný kostel Vzkříšení)), Osek (2 x minipivovar, cisterciánský
klášter, zřícenina hradu Rýzmburk), Duchcov (zámek, kde žil Casanova, staré
měšťanské domy), kolem vodní nádrže Barbora do Teplic (lázně, hrad
Doubravka s výhledy, zámek s parkem). Celkem cca 40 km. Naložení kol a
přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani opět busem na Cínovec, vyložení kol. Na kolech po
Krušnohorské magistrále přes Fojtovice, Adolfov, Krásný Les, Petrovice do
Tisé (prohlídka kouzelných Tiských stěn). Celkem cca 35 km. Zájemci možnost
prodloužení do Ostrova (Ostrovské skály) nebo na Děčínský Sněžník
(rozhledna, krásné výhledy), cca 10 – 12 km. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd busem na Cínovec, vyložení kol. Krušnohorskou magistrálou přes Fojtovice, Komáří Hůrku
(lanovka, výhledy), Kyšperk (zřícenina hradu), Bohosudov (poutní areál s bazilikou), Krupku (zřícenina hradu
s vyhlídkou, hrázděné domy) do Teplic. Celkem cca 30 km. Odpoledne naložení kol a odjezd do Zlína. Návrat do
půlnoci.

cena :
5.450,-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
v ČR typ A10 a připojištění výjezdu do zahraničí typ B.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.) do 31.1.2021
- 200,-Kč
do 28.2.2021
- 50,-Kč
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021
- 50,-Kč
Ubytování : hotel s vlastním pivovarem, uprostřed přírody Krušných hor, blízko Krušnohorské
cyklomagistrály. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou stravovací zařízení.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min.8 osob), Brno-Rohlenka.
informace :

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

573 776 580

