cyklo - turistický zájezd

Pieninský národní park - Dunajec
Cyklistika pod vrcholy tatranských štítů

5. – 8. srpna 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5205081

Zájezd do turisticky a cyklisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska, Národního parku Pieniny. Kouzelná příroda,
vesničky se zachovalou architekturou dřevěných staveb, spousta kostelíků a krčmy s tradičními slovenskými
pochoutkami uspokojí každého milovníka cestování. Návštěva nových atrakcí – stezky v korunách stromů s výhledy
na Pieniny a Belianské Tatry nebo plavba na pltích přírodním parkem ve Vás zanechají jistě nezapomenutelné
vzpomínky. Vše jistě umocní ubytování přímo pod vrcholy Belianských Tater. Trasy vedou zvlněným terénem a jsou
připraveny tak, aby se jich mohli zúčastnit i méně zdatní cyklisté. Vhodné pro silniční treeková kola (ne galusky). Pro
náročnější cyklisty možné trasy po horských cestách.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd přes Zlín, Horní Lideč, Žilinu a Poprad na horské
sedlo nad obcí Ždiar. Na kole obcí s množstvím lidových staveb sjezd do Bachledovy
doliny. Lanovkou na hřebeny Spišské Magury (zdatnější na kole) a návštěva novinky
kraje - unikátní 1,2 km dlouhé lávky v korunách stromů s výhledy na Pieniny a
Bielanské Tatry. Přejezd na ubytování. Celkem 15 km. Zdatnější cyklisté přejezd ze
sedla hřebenovou horskou cestou (lesní cesta) na lávku v korunách. Ubytování,
večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd autobusem do Polska do vesnice Lopuszna nedaleko
Noweho Targu. Prohlídka dřevěného kostelíku a muzea na statku. Kolem řeky
Dunajec do Debna (dřevěný kostelík s malbami – UNESCO). Kolem přehrady
Czorsztyńskie s výhledy na Tatry k hradu Niedzica. Zájemci prohlídka hradu nad
přehradou a muzea miniatur historických staveb. Sjezd kolem Dunajce do Červeného
Kláštora. Celkem cca 36 km kolem řeky. Naložení kol a skupinová plavba na pltích
(vorech) přírodním parkem Pieniny do Lesnice. Na závěr posezení na kolibě a
přejezd na ubytování. Večeře, zájemci posezení u čaje – Tatranského. Nocleh.
3.den: po snídani výjezd autobusem na hřebeny Spišské Magury do Magurského
sedla. Hřebenem přejezd do Toporeckého sedla a sjezd přes „goralskou“ vesnici
Haligovce do Lesnice. Podél řeky Dunajec po staré kupecké cestě pod skalními
věžemi do Červeného Kláštora. Celkem cca 35 km. Zájemci prohlídka kláštera nebo
posezení v „goralské krčmě“. Naložení kol a přejezd do vesnice Hniezdne. Návštěva
Nestville parku Zájemci posezení a nákupy v přilehlé čokoládovně nebo nově
otevřeném pivovaru. Nebo návštěva unikátního muzea řemesel souvisejících s lihovarnictvím. Přejezd na ubytování,
večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel a na kole z ubytování přes Tatranskou Kotlinu (Belianské jeskyně) a
Kežmarské Žľaby do Kežmaroku. Nádherné výhledy na Vysoké Tatry (Lomničák). Celkem cca 29 km. Zdatnější
možnost prodloužit o návštěvu Tatranské Lomnice (+ 8 km). Naložení kol, prohlídka města (UNESCO), oběd a
odjezd domů. Příjezd okolo 22.00 hod.

cena :

5.540,-Kč/osoba

Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenze, průvodce, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí
typ B.

Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-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 ve Ždiaru přímo pod vrcholy Belianských Tater, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením,
na vyžádání 3 lůžkové. Možnost večerního posezení.
Stravování : snídaně i večeře na hotelu formou bufetu. Po trase jsou stravovací zařízení.
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, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), H. Lideč. CK Rapant, 573 776 580

