cyklo - turistický zájezd

JIZERSKÉ HORY a HARRACHOV
Toulky po hřebenových cyklostezkách se sjezdy do dolin

15. – 18. července 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5115071

Zájezd do ráje cyklistů. Projedeme nádhernou přírodou po hřebenech Jizerských hor a užijeme si nekonečných
sjezdům do dolin. Zájemci mohou navštívit nejvyšší vrchol Smrk. Navíc nakoukneme do Harrachova a sjedeme
kolem nádherných Mumlavských vodopádů. Trasy pro mírně náročné cyklisty jsou vedeny po zpevněných cestách
zvlněným terénem – stačí silniční kola (ne galusky). Délka denních tras 40 km až kolik ujedete. Zdatní a adrenalinoví
jezdci mohou využít tras pro horská kola.
Výjezd na hřebeny autobusem nebo lanovkou a sjezdy do dolin !!!

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd do Harrachova. Vyložení kol, občerstvení, prohlídka horského střediska a
výjezd lanovkou na Čertovu horu (zdatní na kole). Hřebenovou silnicí přes Studenov na Ručičky a přes Krakonošovu
snídani sjezd kolem Mumlavského potoka a vodopádů do Harrachova. Celkem 22 km, možnosti prodloužení. Zájemci
výjezd na Voseckou boudu nebo z Harrachova na ubytování. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani výjezd autobusem na Jizerku. Jizerskou cyklomagistrálou kolem rašelinišť k Smrkové cestě a po ní
mírným stoupáním ke skalní vyhlídce Paličník. Sjezd k chatě na Smědavě. Výjezd na Knajpu, návštěva rašelinišť
Čihadla. Sjezd na rozc. U Studánky a přes Knížecí cestu a Polubný návrat na ubytování. Celkem 37 km. Možnost
zkrácení. Zdatnější prodloužení přes Mariánskohorské boudy a Protrženou nádrž nebo o nejvyšší vrchol Smrk.
Večeře, koupání v bazénu nebo večerní výstup na rozhlednu Štěpánka. Nocleh.
3.den: po snídani výjezd autobusem na Jizerku. Promenádní cestou na Smědavu a výjezd na Knajpu. Okruh po
vyhlídkové trase Pavlova cesta k vyhlídce Svatá Máří a na rozc. Hřebínek. Sjezd (cca 14 km) přes Novou Louku a
Bedřichov do Liberce. Celkem 38 km, možnosti prodloužení. Přejezd busem na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel a na kole krátký výjezd do Příchovic do skiareálu U Čápa (rozhledna Járy
Cimrmana, rodinný pivovar, Pohádková cesta, rolnické muzeum Járy Cimrmana). Zdatní výjezd na jednu
z nejkrásnějších rozhleden v Jizerkách – Štěpánku (nádherné výhledy na Jizerky). Cyklotrasou s postupným klesáním
přes Rejdice (Kaple Piety), Zlatou Olešnici a Bozkov do Semil. Celkem cca 30 km. Možnosti zkrácení. Naložení kol a
odjezd domů. Příjezd do 22.00 hod.

cena :

5.270,-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.

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 na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš, v obci Kořenov. 2 lůžkové pokoje se sociálním
zařízením. Na vyžádání 3 lůžkové. Za příplatek možno využít vnitřní bazén, vířivku, saunu.
Stravování : na ubytování snídaně formou bufetu a tříchodová večeře. V celé oblasti dostatek restaurací a
občerstvovacích zařízení. U ubytování malý obchůdek s potravinami.
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 (min. 8 osob), Přerov.
CK Rapant, 573 776 580

