cyklo - poznávací zájezd

NOVINKA!!!

ADRŠPACH A BABIČČINO ÚDOLÍ
Romantické putování krajem B. Němcové a A. Jiráska

26. – 29. srpna 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5126081

Zájezd - novinka do jedné z nejoblíbenějších oblastí naší vlasti. Cyklozájezd je situován do romantické oblasti
B. Němcové a A. Jiráska, mezi skalními městy. Nádherná příroda, vysoké skalní věže, rybníky, zámky a místa
známá ze školní četby vás zcela nadchnou. Trasy jsou vedeny vlnitým terénem po zpevněných nebo
asfaltovaných silničkách mimo hlavní silnice, částečně po cyklostezkách. Pro navrhované trasy stačí silniční
(treeková) kola. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Příjezd do Úpice, vyložení kol. Na kolech průjezd kouzelným Babiččiným údolím
s návštěvou Starého Bělidla, Ratibořic (zámek) do České Skalice (škola B. Němcové). Kolem vodní nádrže
Rozkoš (možnost koupání) do Nového Města nad Metují (krásné historické centrum, zámek, dřevěný most)
na ubytování. Celkem cca 33 km. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do Adršpachu, vyložení kol. Zájemci prohlídka Adršpašských skal – nejhezčí a
neznámější skalní město u nás. Poté na kolech kolem romantického místa Skály (zřícenina hradu, krásné
výhledy). Na kolech přes Stárkov (funkční krásný mlýn Dřevíček) do Hronova (prohlídka domu A. Jiráska,
park s minerálními prameny), Náchoda (hladomorna, gotické sklepy, zámek s vyhlídkovou věží, vyhlídkové
terasy) a přes malebné údolí Peklo (Bartoňova útulna – restaurace, postavená dle D. Jurkoviče) na
ubytování. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Polska do lázní Duszniky-Zdrój. Vyložení kol a přes Kudowa-Zdrój –
prohlídka lázní. Po mezinárodní cyklostezce do Náchoda a na ubytování. Celkem 38 km. Možnost
prodloužení přes Dobrošov (pevnost) + 5 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani z ubytování na kole přes Slavoňov (dřevěný kostel) do Dobrušky (rodný domek F.L.
Věka, rabínský dům) a do Opočna (zájemci prohlídka zámku) cca 25 km. Odpoledne naložení kol a odjezd.
Návrat do Zlína kolem 22. hod.

cena :
5.160,-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, kompletní cestovní pojištění 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

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel blízko centra v Novém M. n. Metují. Dvoulůžkové pokoje se sociálkou nebo rod. pokoj.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Možnost večerního posezení. V regionu velké množství
restaurací a stylových hospůdek.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Staré Město, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

