cyklo - turistický zájezd

RALSKO + ČESKOLIPSKO
Nádhernou přírodou Ralska, okolí řeky Ploučnice a pískovcových skal

19. – 22. srpna 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5119081

Zájezd do romantického prostředí pískovcových skal, lidových roubenek, skalních hrádků a kouzelné přírody. Oblast
Ralska byla dříve vojenským územím, kam nebyl přístup. Toto území skrývá poklady, po kterých touží každý cyklista
a turista – romantik. Ale i návštěvy památek jako skalní hrad Sloup v Čechách, jízda kolem meandrující řeky
Ploučnice nebo romantická Panská skála nadchne každého milovníka přírody a dobrodružnější povahy jistě ocení
návštěvy skalních domů, vytesaných tunelů a zřícenin hrádků. Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládli začátečníci,
rodiny s dětmi, ale užili si i nároční cyklisté. Trasy jsou vedeny po cyklostezkách nebo vedlejších silničkách – stačí
silniční kola.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a orientační mapky v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd přes Hradec Králové do Kamenického Šenova k Panské skále. Vyložení kol, prohlídka a
cyklostezkou po bývalé železnici přes Nový Oldřichov, Volfartice, kolem Manušických rybníků do České Lípy (hradby,
zřícenina hradu Lipý, minipivovar Lípák), Bukovany, Pihel a na ubytování do Nového Boru. Celkem cca 35 km.
Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Osečné, vyložení kol. Kolem pramene Ploučnice a lázní Kundratice cyklostezkou do
Hamru na Jezeře (vyhlášená rekreační oblast - možnost koupání). Přes Stráž pod Ralskem (zámek, možnost koupání),
kolem průrvy Ploučnice, Noviny p. R., Srní Potok, Vranov (Vranovské skály, zřícenina hrádku, vyhlídky) do Mimoně.
Celkem cca 30 km. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem na Oybin. Vyložení kol, prohlídka hradu, který býval hradem Karla IV. a zříceniny místní
katedrály a skalního města. Pod Jánskými kameny (vyhlídka) přes Krompach, Mařenice (skalní reliéfy), Cvikov
(minipivovar Cvikov, lesní divadlo), Svor a po cyklostezce na ubytování. Celkem cca 35 km. Individuálně prohlídka
Nového Boru (lavička V. Havla, minipivovar Born). Večeře, nocleh.
4.den: po snídani z ubytování na kole do Sloupu v Čechách. Prohlídka hradu vytesaného ve skalách, Samuelovy jeskyně a
skalního divadla. Na kole přes Svojkov (Modlivý důl) a Svitavu (jeskyně Pustý kostel), Radvanec zpět do Nového Boru.
Celkem cca 25 km. Možnost prodloužení přes Velenice (zřícenina hradu Výrov) do Brniště (velká atrakce – Stezka mezi
skalami – skalní reliéfy), cca 14 km. Odpoledne naložení kol a odjezd. Návrat do Zlína do 22.00 hod.

cena :
5.690,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, průvodce, orientační
mapky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10 a připojištění výjezdu do
zahraničí typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč) do 31.1.2021
do 28.2.2021
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd CK Rapant Zlín v roce 2021

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
-50,-Kč

Ubytování : hotel blízko centra Nového Boru, dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. V celé oblasti dostatek občerstvení a stylových hospůdek.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzena ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Přerov, Olomouc (min. 8 osob).
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

