pohodový pobytově - cyklistický zájezd + bazény + moře

VŠE V CENĚ!

KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ
+ jeskyně Škocjanska jama
4. – 8. července 2021 (ne-čt)

č.zájezdu 5204071

Velmi oblíbený zájezd mezi našimi klienty. Návštěva Škocjanských jeskyní, které jsou zapsány v UNESCU,
s hloubkou 200 m a mnoha vodopády. Projeďte se na kole starobylým rybářským městečkem Piran, slovinským
přístavem Koper, zajeďte si k místním slovinským vesničkám, vodopádu nebo jeskyním a hradu. Můžete se projíždět
jen tak po rovinách, po pobřeží od pláže k pláži nebo se vydat i kousek do kopcovitějšího vnitrozemí. A nebo se
prostě jen tak uvelebte na pláži a relaxujte. Užijte si pobyt u moře s možností využití vlastního kola k cyklovýletům
po okolí. Stačí treková kola. Zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie a rodiny s dětmi.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: Odjezd ze Zlína kolem 22.00 hod. den předem v sobotu! Noční průjezd Rakouskem a Slovinskem. Ráno
příjezd k unikátní jeskyni v Evropě „ŠKOCJANSKA JAMA“ (vstup není v ceně zájezdu). Prohlídka jeskyní. Poté
přejezd na ubytování. Zájemci odpoledne projížďka na kole po nejbližším okolí, koupáním v bazénech nebo v moři.
Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do přístavního města KOPER a na kolech pohodová vyjížďka podél slovinského pobřeží
(Koper, Izola, Lucija) s dojezdem až na ubytování. Cestou možnost koupání v moři. Trasa převážně rovinatá cca 25
km. Po návratu možnost koupání v moři i v bazénech, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd autobusem do KOZINY a dále na kolech slovinskou přírodou i místními vesničkami, kolem
ZŘÍCENINY HRADU SOCERB do KOPERU. Koupání, návrat autobusem. Celkem cca 32 km zvlněným terénem.
Zájemci mohou zůstat na ubytování u moře. Možnost koupání, večeře, nocleh.
4.den: po snídani z ubytování na kolech na LUCIJA, SEČOVLJE přes chorvatské hranice a po Parenzaně na pláže
KANEGRA nebo kemping SAVUDRIJA ČI UMAG (přístav, pláže) a zpět. Trasy celkem cca 33 – 50 km. Po návratu
možnost koupání v moři i v bazénech, večeře, nocleh.
5.den: po snídani na kolech z ubytování BELI KRIŽ, STRUNJAN (pláž), BELVEDERE, JAGODJE a zpět po
Parenzaně. Celkem cca 20 km. Nebo celodenní koupání v moři a v bazénech. Odpoledne odjezd. Návrat v brzkých
ranních hodinách následujícího dne v pátek!

cena :
10.490,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování, 4x polopenzi, vozík na kola, koupání v hotelových
bazénech, průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/osoba) do 31.1.2021
- 250,-Kč
do 28.2.2021
- 50,-Kč
*děti do 2 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 5.000,-Kč
(*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže)
děti do 6 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 2.500,-Kč (nelze sčítat)
děti 7 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 1.250,-Kč (nelze sčítat)
osoba nad 14 let na přistýlce - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
-750,-Kč (nelze sčítat)
účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021
- 50,-Kč
Ubytování : VILE PARK PORTOROŽ - u moře. Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC. Jednolůžkový
pokoj za příplatek 2.200,-Kč.
Stravování : polopenze v restauraci hotelového komplexu, formou bohatého bufetu. Na další stravování je
možné využít místní restaurace a obchody.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Staré Město, Veselí nad Mor., Hodonín, Břeclav (min.8 osob).
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

