cyklo - turistický zájezd

ČESKÁ SIBIŘ - PRČICE
Kouzelná příroda mezi Táborem, Sedlčany a zámkem Konopiště.

27. – 30. května 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5127051

Cyklozájezd orientovaný do kraje, který je pro mnohé úplně neznámý. Zvlněná krajina mezi řekami Lužnice, Vltava a
Sázava v oblasti obcí Votice a městečka Sedlec-Prčice byla spolky turistů v 20 letech minulého století nazvána Českou
Sibiří a to hlavně kvůli rozmanitosti přírody. Projedeme přírodními parky Jistebnická vrchovina, navštívíme Chýnovské
jeskyně, město Tábor a zámek Konopiště. Ubytování bude v centru této oblasti – v Prčicích. Pobyt jistě umocní ubytování
na soukromém penzionu s posezením na venkovní terase s bazénem. Večeře v blízké pivovarnické hospodě nebo grilování
u bazénu jistě každému z vás cyklovýlet zpestří.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno k Chýnovským
jeskyním (zájemci prohlídka). Na kole ke Knížecímu rybníku a zřícenině
hradu Kozí Hrádek. Kolem jezer do Sezimova Ústí (vila E.Beneše). Podél
řeky Lužnice po cyklostezce do města Tábor. Prohlídka centra (náměstí,
hrad Kotnov, podzemí, hradby). Zájemci prodloužení o výjezd na
rozhlednu Hýlačku, kolem Lužnice k lávce u Hrachovky a okruh parky na
poutní místo Klokoty. Celkem 27–40 km dle zdatnosti. Naložení kol a
přejezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem výjezd do obce Červený Újezd (zdatní na
kole). Na kole hřebenem přes Střezimíř do obce Ounuz (nejvýše položená
osada v kraji, špýchary) a ke kempu Javorová skála (stará poštovna ze
Sněžky). Lesní cestou s krásnými výhledy na Buckovnu (koňská farma
Drábův dvůr, Myslivna). Po silničce přes Nové Dvory a kolem zříceniny
hradu Zvěřinec do obce Jesenice a na ubytování do města Sedlec-Prčice.
Zájemci z Jesenice okruh na Hulín (rekreační resort s mini-zoo). Zdatní
zajížďka na Hrad Vysoký Chlumec. Trasy 30-60 km dle zdatnosti.
Prohlídka města, exkurze v Pivovaru Vítek s ochutnávkou místních piv.
Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Martinic u Votic. Na kole kouzelným
údolím potoka Mastník k zámku do Vojkova (seriál Život na zámku) a do
Kosovy Hory (zámek, synygoga). Zájemci si mohou trasu prodloužit o
zajížďku k Červenému Hrádku a do Sedlčan. Přes Štětkovice (park Drama
věků) do Vrchotových Janovic (zámek) a údolím rybníků k zámku
Konopiště. Prohlídka. Celkem cca 40 km, možnost zkrácení. Zájemci zajížďka z Božkovic na Dvůr Semtín (Čapí
hnízdo). Autobusem na ubytování. Večeře, posezení, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel a výjezd autobusem do Cunkova (zdatní kolem lyžařského areálu Monínec na
kole – 5 km). Vyložení kol a kolem bizoní farmy a rybníků do Jistebnice (prohlídka náměstí). Stále mírným klesáním
k přehradě Jordán v Táboře. Celkem cca 28 km. Možnost zkrácení nebo prodloužení trasy. Možnost oběda v centru
města, prohlídky. Naložení kol a návrat do Zlína do 21.00 hod.

4.980,-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.
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: penzion v Prčicích- Sedlci. Pokoje dvoulůžkové se sociál. zařízením (na vyžádání až čtyřlůžkové).
Možnost večerního posezení v salonku nebo na venkovní terase. Bazén, minigolf, wirpooll, infrasauna.
Stravování: na penzionu snídaně formou bufetového stolu, večeře 2x v pivovaru Vítek + 1x večerní grilování na
penzionu. Občerstvení po trase – restaurace a vesnické 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, 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

