cyklo - turistický zájezd

NOVINKA!!!

POLABÍ - PARDUBICKO
Kolem řek Labe a Chrudimka krajem koní a pískoven

29.7. – 1.8. 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5129071

Cyklozájezd do Polabské nížiny a okolí měst Pardubice a Hradec Králové. Projedeme kolem Labe od Hradce Králové
po Pardubice, vše si prohlédneme z bájné Kunětické hory, sjedeme z málo známých Železných hor kolem řeky
Chrudimky a navštívíme lázeňské městečko Bohdaneč. To vše jistě umocní spousta historických památek, návštěva
hřebčínů Kladruby či Slatiňany nebo za pěkného počasí koupání ve vyhledávaných pískovnách nedaleko od hotelu.
Ubytování 3 km od centra města Pardubice – spojení do centra trolejbusem přímo od hotelu – možnost večerní
návštěvy. Trasy vedeny po stále populárnějších cyklostezkách kolem Labe a po zpevněných silničkách v okolí. Stačí
silniční kola (ne galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Olomouc do Hradce Králové. Vyložení kol a prohlídka historického
centra města. Kolem soutoku Labe s řekou Orlicí po Labské cyklostezce přes Bukovinu pod Kunětickou horou –
prohlídka Kunětické hory a okruh kolem ní. Přejezd k řece Labi a kolem ní do Pardubic. Prohlídka města – zámek,
Pernštýnské náměstí. Přejezd na ubytování. Celkem 31 km po rovině (mimo Kunětickou horu). Ubyt., večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Nasavrk. Přes Libáň a Vížky ke zřícenině hradu Žumberk. Přes řeku Chrudimku do
Trpišova. Lesoparky na Švýcárny (Muzeum starokladrubského koně, výběhy) a do Slatiňan (zámek, hipologické
muzeum, park, hřebčín). Po prohlídkách sjezdem kolem řeky Chrudimky do města Chrudim. Prohlídka historického
centra (hradby, dominantní kostel, muzeum loutek a barokních soch). Po cyklostezce do Nemošice a dále do Pardubic
na ubytování. Celkem 43 km převážně z kopce a po rovině. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Chlumce nad Cidlinou k zámku Karlova Koruna (prohlídka). Kolem pískoven Flajšar
na Kolesa (dostihová dráha) a do Kladrub nad Labem. Zájemci prohlídka Národního hřebčína, zámku, výběhu koní
(UNESCO). Kolem Opatovického kanálu k rybníku Buňkov a k pískovnám Malý a Velký písník do Mělic (super
koupání, občerstvení). Přejezd přes lázně Bohdaneč (prohlídka) do Pardubic. Celkem 40 km převážně po rovině.
Možnosti zkrácení nebo prodloužení trasy dle zdatnosti. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani přes obec Srch k pískovnám Malá Čeperka (možnost koupání) a do Opatovic nad Labem. Po
cyklostezce 2 (Labská) do Vysoké nad Labem k rozhledně Milíř a dále k rybníku Biřička (možnost koupání,
občerstvení). Okrajem města Hradec Králové do rozsáhlých lesoparků. Kolem výběhů divočáků, daňků a jelenů a
obce Hoděšovice k motorestu Koliba. Celkem 36 km po rovině. Možnosti zkrácení nebo prodloužení trasy dle
zdatnosti. Naložení kol a návrat domů. Předpokládaná doba příjezdu do Zlína do 21.00 hod.

cena :

4.890,-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.

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 v severní části města Pardubic. Pokoje jsou vždy dva dvoulůžkové se společnou
chodbičkou a sociálním zařízením – samostatné vstupy do pokojů.
Stravování : na ubytování snídaně formou bufetu a servírovaná večeře. V rámci hotelu restaurace.
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, 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

