cyklo - poznávací zájezd

CYKLOTOULKY ČESKÝM RÁJEM
Krajem skalních měst, malebných vesniček a atraktivních památek

12. – 15. srpna 2021

(čt-ne)

č.zájezdu: 5112081

OBLÍBENÝ ZÁJEZD! Návštěva jedné z velmi atraktivních oblastí naší vlasti. Trasy jsou připraveny tak, aby je
zvládli začátečníci, rodiny s dětmi, ale užili si i nároční cyklisté. Projížďky na kole pod skalami, kolem romantických
rybníků, výstupy na skalní věže, tajuplné hrady a zámky, množství romantických vesniček s lidovými stavbami a
mnoho dalších překvapení vás čeká při našem putování po území, kterému naši předci dali název Český ráj, po území,
které si tento název určitě zaslouží. Členitost krajiny s charakteristickými skalními městy přináší velký výběr
cyklotras po zpevněných a asfaltovaných silničkách mimo hlavní silnice. Stačí silniční kola (ne galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd na Hrubou Skálu, individuálně prohlídka zámku. Skalním údolím kolem rybníku
Věžák (film Jak dostat tatínka do polepšovny) k dominantnímu hradu Trosky a přes Pařezkou Lhotu na ubytování u
Prachovských skal. Ubytování, večeře, nocleh. Celkem cca 30 km.
2.den: po snídani přejezd busem do lázní Sedmihorky. Pod skalami Hruboskalska na hrad Valdštejn (prohlídka).
Hradskou cestou hřebenem Hruboskalska kolem skalních vyhlídek k zámku Hrubá Skála. Přes Čertoryje (pohádkový
domek) a Věžický rybník k Podsemínskému rybníku. Přes Vesec u Sobotky (filmařská vesnička) na dominantní hrad
Kost (prohlídka). Zájemci projížďka romantickým údolím Plakánek. Celkem cca 28-35 km. Možnosti zkrácení nebo
prodloužení trasy. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani výjezd autobusem na nejvyšší vrchol oblasti – Kozákov (rozhledna). Sjezd na kole do Vesce a přes
Rotštejn (skalní hrad) na Besedice (skalní město s vyhlídkami). Sjezd na Malou Skálu k řece Jizeře a kolem ní do
Turnova (Dlaskův statek, centrum). Cyklostezkou přes Sedmihorky na ubytování. Celkem cca 47 km. Kratší trasa
z Kozákova přes Rovensko (obrácené zvony) a Újezd pod Troskami na ubytování. Celkem cca 25 km. Večeře,
nocleh.
4.den: po snídani na kole z ubytování přes Pařezkou Lhotu, Mladějov, kolem hradu Kost pod věžemi Příhrazských
skal pod Drábské světničky – možnost výstupu na skalní hrad, krásné výhledy. Celkem cca 30 km. Naložení kol a
návrat domů. Příjezd později večer.

cena :
5.690,-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 přímo u Prachovských skal. Pokoje jsou dvoulůžkové 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, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

