cyklo - turistický zájezd

NOVINKA !!!

PODYJÍ – ZNOJMO – VRANOV n/D.
Divoká příroda a nádherné památky v hlubokém údolí Dyje.

25. – 27. června 2021 (pá-ne)

č.zájezdu 5125061

Cyklozájezd do Národního parku Podyjí a to jeho nejkrásnější části mezi Znojmem a Bítovem. Projedeme krásným
lesnatým územím s nádhernými výhledy na meandrující řeku Dyji, sjedeme do hlubokého zářezu k toku řeky,
projedeme vřesoviště a vinohrady přímo v parku a navštívíme mnoho skalních vyhlídek a rozhleden. Hrad Bítov,
zříceniny Cornštejn a Nový Hrádek nebo zámek Vranov nad Dyjí budou pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.
Samotné královské město Znojmo stojí opravdu za návštěvu. A to vše jistě umocní ubytování přímo na Vranovské
pláži. Zvlněný terén se sjezdy k řece a výjezdy na vyhlídky po zpevněných a asfaltovaných cestách.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno do Nových Syrovic u Moravských Budějovic. Na kole přes
Stříbrnou horu k dominantnímu hradu Bítov (možnost prohlídky). Kolem rozhledny Rumburak sjezd k řece Dyji
na zříceninu hradu Cornštejn. Přes Lančov přejezd do Vranova nad Dyjí (barokní zámek). Přejezd přes most na
Vranovskou pláž na ubytování. Celkem 35 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd do Znojma k Louckému klášteru. Na kole kolem Dyje pod hradbami města
a výjezd kouzelným Gránickým údolím do obce Hradiště (Muzeum Velké Moravy, kaple Sv.Antonína s výhledy
na město Znojmo a přehradu). Lesními cestami přes Králův stolec (vyhlídka na meandry řeky Dyje) a Andělský
mlýn do Podmolí. Sjezd kolem Železných schodů a přes vinice Šobes (nejstarší vinice u nás) k lávce přes řeku
Dyje. Výjezd od řeky Národním parkem Podyjí přes Havranické vřesoviště ke kapli Sv.Cyrila a Metoděje u
Havraníků a dále na Sealsfieldův kámen (nádherné výhledy na meandry řeky Dyje). Přes Konice a Kraví horu
(Špalkova vyhlídka) návrat do Znojma – možnost prohlídky. Celkem 38 km. Možnost prodloužení od lávky pod
Šobesem do Šatova - Malovaný sklep, pěchotní srub Zahrada (+ 9 km). Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani na kole do Vranova nad Dyjí. Kolem řeky Dyje a výjezd přes horu Větrník do Čížova (ukázka
bývalé Železné opony). Zájemci zajížďka k vyhlídce na hrad Hardegg. Přes Lukov ke
zřícenině hradu Nový Hrádek (možnost prohlídky) a Mašovice (zatopený lom) do Znojma.
Prohlídka, občerstvení. Celkem 36 km. Naložní kol a návrat do Zlína do 21.00 h.

cena :

3.880,-Kč/osoba

Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 2x 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

- 150,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování: penzion u Vranovské pláže. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání 3–4 lůžkové se sociálním
zařízením.
Stravování: 2 x snídaně formou bufetového stolu, 2 x večeře na ubytování. Po trase jsou hospůdky.
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, Zlín, Kvítkovice, 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

