cyklo – poznávací zájezd

Tichá a Divoká Orlice
málo známým podhůřím Orlických hor

13. – 16. května 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5113051

Oblíbený zájezd do málo navštěvované, ale přitom v posledních letech cyklisty vyhledávané oblasti. Projedeme se
kolem Divoké i Tiché Orlice a kolem přehrady Pastviny. Navštívíme a prohlédneme si města v podhůří Orlických hor.
Trasy jsou vedeny většinou po silnicích zvlněným terénem a kolem Tiché Orlice mezi městy Letohrad – Ústí nad
Orlicí a Choceň po nově vybudované asfaltové cyklostezce. Vhodné i pro rodiny s dětmi – cyklostezky!!!

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína ráno. Autobusem přes Přerov, Olomouc do Opatova. Vyložení kol a kolem rybníku
Vidlák přes Semanín (dřevěná zvonice) na Kozlovský kopec. Možný výstup na rozhlednu, prohlídka
chalupy M. Švabinského a dřevěné kaple v Kozlově. Sjezd do České Třebové. Prohlídka centra města a
návštěva minipivovaru. Dále kolem Třebovky do Ústí nad Orlicí přímo na ubytování. Celkem cca 24 km.
Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Lípy n. Orlicí, vyložení kol. Po cyklostezce přírodním parkem Orlice do
Častolovic (zámek, obora s bílými daňky), Kostelec n. Orlicí (zámek v anglickém parku), Doudleby n.
Orlicí (zámek z filmu Báthory) do Potštejna. Zájemci prohlídka hradu a zámku, minipivovar Clock. Trasa
cca 25 km. Možnost prodloužení do Rychnova nad Kněžnou (Kolowratský zámek, chaloupky, pivovar) a do
Vamberka (Muzeum krajky). Prodloužení cca + 18 km. Naložení kol a odjezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd do Klášterce nad Orlicí. Vyložení kol a z Klášterce přes Pastviny
kolem přehrady na Nekoř a do Letohradu. Možnost prohlídky Muzea řemesel a zámku. Po cyklostezce
kolem Tiché Orlice na ubytování do Ústí nad Orlicí. Cestou možnost výjezdu na zříceninu hradu Lanšperk.
Celkem cca 33 km. Zájemci si mohou prodloužit trasu kolem Divoké Orlice na Zemskou bránu a zpět.
Navíc cca 11 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel do autobusu. Na kole po cyklostezce kolem Tiché Orlice přes Brandýs
nad Orlicí (možnost prohlídky bludiště a zříceniny hradu nad městem) a dále kolem krásných skalních věží
do Chocně a do Vysokého Mýta. Prohlídka největšího náměstí u nás, kostela, vstupních bran a krásných
domů na náměstí. Celkem cca 24 km. Naložení kol a odjezd domů. Návrat do Zlína do 20.00 hod.

cena :
4.950,-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, kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-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 sportovním centru na okraji města Ústí nad Orlicí přímo u cyklostezky.
Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové s vlastním WC a sprchou na pokoji
Stravování : polopenze (večeře a snídaně) v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a 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, Přerov, Olomouc (min. 8 osob)
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

