NOVINKA !!!

cyklo - turistický zájezd

ČESKÁ KANADA
Zajímavá zákoutí přírodního parku

15. – 18. července 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 51150712

Zájezd do přírodního parku Česká Kanada. Místní krajina do jisté míry navozuje atmosféru severoamerické divočiny
– rybníky připomínající kanadská jezera, rozlehlé lesy s bizarními žulovými útvary, typickými pro tuto oblast, louky a
meze zdobící kamenité ostrůvky či osamocené balvany. Oblast má rovněž co nabídnout z památek – historická
královská městečka, hrady, zámky, úzkokolejku. Mírně zvlněný terén je ideální pro cyklistické a turistické výlety.
Trasy jsou vedeny převážně po vedlejších silnicích.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Nové Bystřice, vyložení kol.
Přes Terezín, zříceninu hradu Landštejn (mohutná zřícenina s výhledy),
Rožnov (bizoní farma), Kunžák, kolem rybníku Komorník (ideální místo
na koupání) na ubytování. Trasa celkem cca 33 km. Zájemci možnost
svézt se úzkokolejkou z Nové Bystřice – včetně kola a zkrátit si trasu nebo
jen tak. Ubytování, večeře a nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem do Slavonic. Vyložení kol, prohlídka
města (unikátní podzemí, historické centrum) a na kolech kolem
Pevnostního areálu a Muzea samorostů (unikátní a atraktivní muzeum)
přes Stálkov (Graselova sluj), Peníkov (Doubkův mlýn a vodní pila),
Český Rudolec (centrum České Kanady, zámek, minipivovar), Radíkov
(možnost odbočit na Havlovu horu – odpočinkový areál, rozhledna a
Ďáblovu prdel – nejznámější skalní útvar oblasti + 4 km), Terezín, kolem
rybníku Zvůle (možnost koupání – krásné plážičky, půjčovna loděk a
šlapadel), Olšany (zámek) do Strmilova (podzemí) a na ubytování. Trasa
celkem cca 35 km + 4 km prodloužení. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani busem do Červené Lhoty, vyložení kol. Prohlídka zámku, kde se
točila spousta pohádek. Na kolech do Jindřichova Hradce, prohlídka města (centrum,
hrad, zámek) a kolem rybníku Vajgar, Jindřišským údolím mezi rybníky (možnost
koupání) na ubytování. Celkem cca 37 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kolech z ubytování přes Olšany, Skrýchov, Práskolesy, Borovnou
do Telče. Prohlídka města zapsaného v UNESCO (zámek, vyhlídková věž, centrum,
minipivovar). Trasa cca 24 – 30 km. Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína. Příjezd
do 22.00 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 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 : rodinný penzion. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci penzionu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení.
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, Hulín, 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

