cyklo - turistický zájezd

České a Saské Švýcarsko
Cyklotoulky jedním z nejkrásnějších míst Evropy

17. – 20. června 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 51170612

Zájezd do jednoho z nejkrásnějších přírodních parků Evropy. Jedná se o cyklistický zájezd doplněný o turistické
okruhy v nejatraktivnějších částech parku. Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládli začátečníci, ale užili si i nároční
cyklisté. Projížďky na kole pod skalami, plavby na přívozech přes Labe, výstupy na skalní věže, tajuplné hrady.
Prohlédneme si Tiské skály, Děčín, pevnost Königstein, skalní most Bastei a centrální část Českého Švýcarska. Trasy
vedeny po cyklostezkách kolem Labe (rovina), po asfaltovaných a zpevněných silničkách v přírodním parku (80%
tras z kopce) – stačí silniční kola (ne galusky). Zájemci možnost náročnější cyklistiky ve skalních masívech. Možnost
prodloužení či zkrácení tras.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Autobusem přes Brno a Prahu do Tisé u
Děčína. Hodinový pěší okruh jedním s nejkrásnějších skalních měst u nás.
Vyložení kol a průjezd hřebenem CHKO Labské pískovce do Zadní Vsi.
Zájemci 1 km výjezd na stolovou horu Děčínský Sněžník – z rozhledny výhledy
na České i Saské Švýcarsko. 15 km sjezd úbočím hory přes Maxičky a Vlčí
jezero do Děčína. Celkem 22 km. Možnosti prodloužení. Prohlídka centra města
a zámku. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd k pevnosti Königstein (největší skalní
pevnost v Evropě). Prohlídka. Přejezd busem na nejnavštěvovanější přírodní
atraktivitu Saska – Bastei. Pěší prohlídka skalních mostů, pozůstatku hradu
Felsenburg na skalních věžích. Na kole sjezd silničkou nádhernou skalní
roklinou k řece Labe. Po cyklostezce kolem řeky k přívozu u vesnice Luftkurort
Rathen. Přejezd přívozem na druhou stranu. Labskou cyklostezkou pod skalními
věžemi přes městečko Königstein do Bad Schandau. Celkem 20 km. Méně
zdatní naložení kol. Zdatnější kolem Labe pokračovat po krásné cyklostezce
přes Schönu na Dolní Žleb a do Děčína na ubytování. Prodloužení cca 23 km.
Celá trasa po rovině. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Chřibské. Vyložení kol a cykloturistika
v Národním parku České a Saské Švýcarsko. Krátký výjezd na Knížecí myslivny Na Tokáni a sjezd po silnicích
skalními roklemi k řece Křinici. Skalnatým údolím saskou stranou přes Lichtenštejnský vodopád do lázní Bad
Schandau k Labi. Zdatnější průjezd skalními městy nebo výstup na skalní věže Schrammsteine. Labskou
cyklostezkou přes Hřensko do Děčína. Celkem 47 km, z toho 43 km mírně z kopce a po rovině. Večeře, nocleh.
Zájemci večerní posezení v blízkém pivovaru.
4.den: po snídani výjezd autobusem na Mezní Louky. Cykloturistika v centrální části Národního parku České
Švýcarsko. Okruh přes Malou Pravčickou bránu, Hluboký důl, Dolský Mlýn a Vysokou Lípu. Celkem 17-35 km.
Možnosti prodloužení. Občerstvení. Naložení kol a odjezd. Zájemci místo cyklistiky možnost turistiky. Výstup na
Pravčickou bránu nebo průchod s plavbou soutěskou řeky Kamenice.
Návrat do 23.00 hod.

5.450,-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
a připojištění výjezdu do zahraničí typ B.
cena :

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 centru Děčína. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC a sprchou. Zájemci mají možnost
ubytování ve třílůžkovém pokoji.
Stravování : polopenze v restauraci na ubytování. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou
brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: St.Město u UH (min. 8 osob), Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min. 8 osob), Brno-Rohlenka.
informace :

774 742 307 , rapant@rapantaspol.cz , 573 776 580

