MAĎARSKO

cyklistický zájezd + termály

NOVINKA !!!

ZÁPADNÍ BALATON + ZALAKAROS
nenáročná cyklistika + víno + termály

6. – 9. května 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5206051

Naše letošní novinka. Zájezd směřuje do oblasti západního Balatonu, kde navštívíme několik velmi oblíbených a
známých termálů, které patří mezi nejmodernější a největší termály v Maďarsku. Projedeme se na kole krásnou
přírodou, ochutnáme místní vína a výbornou maďarskou kuchyni. Zdejší lázeňská městečka jsou velmi hezky
upravena a nabízí mimo zajímavostí a parků spoustu kaváren a restaurací. Trasy vedou většinou po cyklostezkách
nebo silničkách s minimálním provozem. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a orientační mapky v buse.
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd pod hrad Sümeg, vyložení kol, zájemci prohlídka hradu. Na kolech přes
Zalaszentgrót (zámek, jezero) do Kehidakustány. Celkem cca 35 km. Zájemci koupání v krásných termálech
v Kehidě. K večeru naložení kol a odjezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem do Hévízu, vyložení kol (možnost koupání v termálním jezeře). Na kolech do
Zalacsány (zámek, rozhledna, jezero) a přes Bókaháza, Zalaapáti a Zalaszabar do Zalakárose na ubytování. Celkem
cca 40 km). Možnost koupání v termálech, večeře, nocleh.
3.den: busem do Kesthely, vyložení kol, prohlídka města a zámku. Po cyklostezce západním břehem Balatonu, přes
Balatonberény, Vörs, přes přírodní park s ohradami skotu do Zalakárose. Celkem cca 42 km. Možnost koupání
v termálech, večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kolech okruh kolem Malého Balatonu se spoustou dřevěných rozhleden. Přes Zalavár
s prohlídkou starého kostela z doby Velkomoravské říše a základů starého hradu a dále kolem nejfotografovanějšího
dřevěného mostu Balatonu zpět na ubytování. Cestou možnost v některé vesnici odbočit do vinic do sklípku. Celkem
cca 40 km, možnost kratší trasy cca 25 km. Zájemci koupání v termálech. Odpoledne naložení kol a odjezd do Česka.
Příjezd do Zlína do 23.00 večer.

cena :
6.950,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí a hotelové wellness,
průvodce, orientační mapky s popisem tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní
cestovní pojištění typ B.
Cena nezahrnuje: VSTUPY DO TERMÁLŮ
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 CK Rapant Zlín v roce 2021

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
-50,-Kč

Ubytování :

hotel 5 minut od termálů. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Každý pokoj má vlastní TV, WC a sprchu. V ceně je hotelové wellness a fitness, solná
jeskyně, dětská herna, tenisový kurt.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu - bufet. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav (min 8 osob).
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

