cyklo - turistický zájezd

Z HŘEBENŮ KRUŠNÝCH HOR
Boží Dar – hřebenové trasy a sjezdy k řece Ohři

17. –20. června 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5117061

Zájezd je nasměrován do oblasti, která patří mezi cyklisticky velmi atraktivní území. Díky ubytování přímo na
hřebeni pod nejvyššími vrcholy Krušných hor – Klínovec a Fichtelberg se nabízí atraktivní cyklistika po hřebeni
s nekonečnými sjezdy do údolí, odkud nás nahoru vyveze zpět autobus. Nádherná příroda, daleké výhledy a historie
dolování rud jistě uspokojí každého milovníka poznání. Právem byly Krušné hory v roce 2019 zapsány mezi památky
UNESCO. Návštěva měst Kadaň a Klášter n.O. určitě nadchne obdivovatele historických památek. Chomutov určitě
překvapí svými jezery a lázně Karlovy Vary mají určitě co nabídnout každému návštěvníkovi. Trasy vedeny po
zpevněných cestách, částečně zvlněným hřebenem, částečně dlouhé sjezdy – stačí silniční kola (ne galusky). Trasy lze
individuálně prodlužovat nebo zkracovat.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd přes Prahu na nejvyšší vrchol
Krušných hor Klínovec. Výstup na rozhlednu. Přejezd busem na vedlejší nejvyšší
vrchol Saska – Fichtelberg. Vyložení kol a 5 km sjezd do osady Boží Dar.
Ubytování. Prohlídka horského střediska vč. Ježíškovy pošty. Zájemci cca 15 km
okruh hřebenem kolem Božídarských rašelinišť nebo pěší procházka (cca 4 km) po
lávkách naučné stezky Božídarské rašeliniště. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani naložení kol a přejezd autobusem na Horní Halže. Hřebenem
přes Kovářovou k vodní nádrži Přísečnice. Na kole přejezd příhraniční
cyklostezkou k přechodu Hora Sv.Šebestiána. Projížďka přírodními rezervacemi
Prameniště Chomutovky a Novodomské rašeliniště a nekonečné sjezdy kolem
říčky Chomutovky přes Bezručovo údolí do Chomutova. Celkem 43 km, velká část
trasy dlouhé sjezdy. Prohlídka historického centra a projížďka kolem
Kamencového jezera – za pěkného počasí příjemné koupání. Možnost návštěvy
rozlohou největší ZOO v Čechách. Naložení kol a výjezd na ubytování.
3.den: po snídani na kole hřebenem přes jezero Myslivny a Rýžovnu k rozhledně
Blatenský vrch. Zájemci návštěva rokle Vlčí jámy. Sjezd přes Horní Blatnou a
Přírodní park Jelení vrch do Nových Hamrů a kolem řeky Rolavy přes Novou Roli
do Karlových Varů. Zájemci zajížďka ke kaolinovým jezerům (koupání). Celkem
46 km, z toho 35 km z kopce a po rovině. Prohlídka města, naložení kol a výjezd na ubytování. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole úbočím Klínovce do lyžařského střediska Loučná. Dále hřebenovou trasou po
Krušnohorské magistrále přes Pastviště, rozc. Mýto a Horní Halže do Měděnce (možnost prohlídky dolů – památka
UNESCO z roku 2019). Odtud sjezdy s nádhernými výhledy do Kláštera nad Ohří. Projížďka lázněmi Evženie,
prohlídka náměstí, barokního letohrádku i zámku. Průjezd zámeckým parkem a kolem řeky Ohře přes Rašovice
k mostu do Kadaně. Průjezd po visutých cyklolávkách zavěšených ve skále kolem řeky do opevněného centra města.
Prohlídka hradu, historického centra města, občerstvení. Celkem 38 km, dvě třetiny trasy sjezdy z kopců. Naložení
kol. Návrat do Zlína do 23.00 hod.

cena :
5.550,-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 cestovní pojištění v ČR typ A10 a
připojištění výjezdu do zahraničí typ B.
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 v horském městečku Boží Dar. 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV.
Na vyžádání pokoje třílůžkové. Hotel je na hřebenu Krušnohorské cyklomagistrály.
Stravování : snídaně formou bufetu, večeře 3-chodové menu. Po trase jsou stravovací 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 (min.8 osob), Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min. 8 osob), Brno-Rohlenka.
informace :

www.rapantaspol.cz

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

