cyklo - turistický zájezd

ŠUMAVA – centrální část
Kvilda – pramen Vltavy – Modrava – Zadov – Borová Lada

10. – 13. června 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5110061

Návštěva jedné z nejatraktivnějších cyklistických oblastí u nás. Toulání po cyklostezkách přímo v NP patří mezi cyklistické
lahůdky. Obce Kvilda, Modrava a Borová Lada patří mezi nejznámější v této oblasti. Jízda kolem Roklanského potoka,
návštěva slatí s lávkovými okruhy, výjezd k pramenu Vltavy nebo jízda kolem Vchynicko-tetovského kanálu patří mezi
nezapomenutelné zážitky. Odpočinek na rozhledně Poledník, na Knížecích Pláních, u Boubínského nebo Prášilského jezera
nebo mnohé Alpské vyhlídky. Mírná stoupání i klesání lesních silniček jsou vhodná pro všechny věkové kategorie, díky
husté síti cyklostezek se dají trasy zkracovat i prodlužovat. A ubytování v hotelu pod vrcholem Churáňov
s nezapomenutelnými výhledy jistě umocní zážitek z pobytu. Trasy vedeny po zpevněných cestách – stačí silniční kola (ne
galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno a Vimperk na Kvildu. Vyložení kol. Na kole podél Teplé
Vltavy k jejímu prameni. Výjezd na Černou horu (nádherné výhledy na centrální část Šumavy). Sjezd přes Ptačí
nádrž na Filipovu Huť a po magistrále na Kvildu. Naložení kol. Celkem cca 24 km. Zdatnější prodloužení o
Březník a Modravský potok – 8 km nebo o dojezd na ubytování – 9 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani na kole z ubytování přes Nové Hutě, Svinnou Ladu (okruh po lávkách) do Borové Lady.
Páteřní cyklotrasou sjezd přes Horní Vltavici, Zátoň a Dolní Vltavici do Lenory a přes Soumarský Most do
Stožce. Celkem 39 km převážně z kopce. Zdatnější si mohou trasu prodloužit o přejezd z Borové Lady na
Švajglovu Ladu a kolem pramene řeky Volyňky na Kubovu Huť. Úbočím Boubína k Boubínskému jezírku a do
Zátoně (+11 km). Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani na kole z ubytování přes Churáňov a Zlatou Studnu na Horskou Kvildu. Odtud na Filipovu
Huť a sjezd na Modravu. Kolem kouzelného Roklanského potoka k Tříjezerní slati (pěší okruh po lávkách). Přes
Javoří Pilu na Bavorskou cestu a přes Předěl k Prášilskému jezeru a do Prášil. Zdatnější výjezd z Předělu na
rozhlednu na Poledniku. Celkem 41 km. Zájemci si mohou trasu prodloužit o úsek kolem řeky Vydry
k Vchynicko-tetovskému kanálu. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole z ubytování přes Pláně a Jezerní slať na Kvildu. Po Zlaté stezce do sedla Bučina a
sjezd na Knížecí Pláně (občerstvení, posezení v „lůnu přírody“). Sjezd do Borové Lady. Celkem 27 km.
Možnosti prodloužení. Občerstvení, naložení kol. Návrat do Zlína do 23.00 hod.

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 pro ČR typ A10.
cena :

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 ve středisku Zadov, apartmá – 2 oddělené 2 lůžkové pokoje se společnou chodbou a sociálním
zařízením, na vyžádání 3 lůžkové. Hotel se nachází v nádherné šumavské přírodě v nadmořské výšce
1050 m, s překrásným výhledem na předhůří centrální Šumavy. Apartmá jsou zrekonstruované, vybavené
stylovým nábytkem, vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV a Wifi.
Stravování : snídaně formou bufetu, večeře servírovaná. V oblasti velké množství stravovacích zařízení.
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, Zlín, Kvítkovice, 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

