cyklo – poznávací zájezd

KŘIVOKLÁTSKO na kole
Po stezkách budoucího národního parku
Lány, Beroun, Karlštejn, Křivoklát, Točník a Žebrák.

20. – 23. května 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5120051

Náš velmi úspěšný zájezd minulých let do málo navštěvované, ale přitom neprávem opomíjené oblasti. Navštívíte část
naší republiky, která možná bude za několik let vyhlášena národním parkem. Projedeme se po stopách Oty Pavla
krásným údolím Berounky, prohlédneme si hrady Karlštejn, Křivoklát, Točník a Žebrák. Trasy jsou vedeny většinou
po silnicích (vyjímečně po loukách) zvlněným terénem.
Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.

1.den: odjezd v ranních hodinách. Autobusem přes Brno a Prahu do
Lánů. Vyložení kol a prohlídka zámeckého parku (pokud bude
otevřen), muzea T.G.Masaryka a zvířat v nedaleké oboře. Na kolech
kolem Lánské obory, přes Městečko a pod hradem Křivoklát do
Roztok na ubytování. Celkem cca 20 km, možnost prodloužení.
Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd na Karlštejn. Vyložení kol,
prohlídka hradu. Na kolech přes Mořinu, kolem lomu Velká Amerika
(prohlídka) na Bubovice a Solvayovy lomy (prohlídka). Na Svatý Jan
pod Skalou (prohlídka kostela a jeskyně) a údolím Loděnice
k Berounce. Kolem řeky do Berouna (prohlídka centra, Městské hory
s rozhlednou a Medvědária, kde žijí medvědi z večerníčků). Dále po
stezce do Nižboru – možnost občerstvení u vlakového nádraží
v hospodě Tomáše Hanáka, naložení kol, autobusem odjezd na
ubytování. Celá trasa cca 42 km. Zájemci možnost jet na ubytování (+
13 km) přímo na kolech. Méně zdatní trasa Karlštejn, Sv.Jan pod
Skalou, Beroun, Nižbor, cca 34 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem pod hrad Točník. Prohlídka hradu
Točník nebo Žebrák. Na kolech přes Březovou, Broumy (vyhlášený
pivovar), Karlovu Ves do Roztok na ubytování. Celkem cca 25 km.
Možnosti prodloužení. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani zájemci na kole na hrad Křivoklát (prohlídka
hradu). Pak údolím Berounky proti proudu k přívozu. Přívozem na druhý břeh řeky a prohlídka pamětní síně Oty
Pavla. Po návratu od přívozu krásným údolím kolem řeky se zastávkou na občerstvení „U Rozvědčíka“ do
Skryjí. Zájemci možnost pěší prohlídky hradu Týřov nebo Skryjských jezírek. Celkem cca 25 km. Naložení kol.
Návrat do Zlína do 22.00 hod.

5.430,-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 typ A10.
cena :

Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-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 pod hradem Křivoklát - pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové s vlastním WC a
sprchou na pokoji.
Stravování : polopenze (večeře a snídaně) v restauraci hotelu. Na ubytování je i venkovní terasa – večerní
posezení. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu. 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

