pobytově - cyklistický zájezd

ITÁLIE - LAGO DI GARDA - sever
Kouzlo jezer, hor, krásných měst a hradů

7. – 13. září 2021

(út-po)

č.zájezdu 5207091

Velmi oblíbená akce. Etapy jsou ve většině případů vedeny po cyklostezkách zvlněným terénem ke krásným
horským jezerům na severu jezera Garda. Zájemci o náročnější cyklistiku na horských kolech - trasy po dohodě
s průvodcem. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie všem cyklistům. Program na kole je možné kombinovat s pěší
turistikou, koupáním v jezerech, případně lezením po skalách a po ferátách (jištěných cestách).

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách. Noční průjezd Rakouskem a Itálií.
2.den: ráno vyložení kol v Trento (prohlídka krásného města) a krajem vinic přes Rovereto, pod hradem Beseno a
přes sedlo San Giovanni na hotel (cca 45 km). Ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem na jezero Lago di Ampola, vyložení kol. Na kolech k jezeru Lago di Ledro (skanzen se
starými rybářskými domky - UNESCO) do Moliny a dále po Via del Ponale přes tunely nad jezerem do Rivy a na
ubytování. Trasa cca 30 km. Zájemci o náročnější stoupání možnost prodloužení z místa vykládky kol na sedlo
Tremalzo (cca 24 km).Večeře, nocleh.
4.den: po snídani autobusem výjezd na Lago di Tenno. Vyložení kol a procházka kolem nádherného jezera. Na
kolech do Borgo Canale a prohlídka staré původní vesnice v horách. Sjezd přes vesnici Tenno do Varone a prohlídka
prvotřídní atrakce kraje – Cascata del Varone – vodopády v jeskyni. Prohlídka Rivy, hradu, koupání v jezeře,
případně v bazénu na hotelu. Celkem cca 23 km. Večeře. Po večeři fakultativní výlet. Plavba lodí z Rivy do Limone,
prohlídka krásného městečka, ochutnávka likérů z citronů. Nocleh.
5. den: po snídani na kolech přes Torbole kolem jezera do Malcesine. Prohlídka krásného městečka a hradu nad
jezerem. Zájemci výjezd lanovkou na Monte Baldo (1750 m) s nádhernými výhledy na jezero. Celkem cca 40 km.
Nebo je možné si projet kratší trasy u jezera. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
6.den: po snídani na kolech přímo z ubytování do Arco. Prohlídka města a hradu. Dále kolem řeky F. Sarca přes Dro
k jezeru Lago di Cavedine, do Sarche (výroba a prodej vín a místních specialit) a k vodnímu hradu Toblino. Cestou
zpět na ubytování zastávka na prohlídku hradu Drena. Celkem cca 55 km, možnost zkrácení nebo prodloužení trasy.
Večer naložení kol a odjezd. Noční průjezd přes Itálii a Rakousko.
7.den: návrat do Zlína ráno.

cena :
11.910,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-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

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování: rodinný hotel mezi městy Arco a Riva del Garda. Pokoje jsou dvoulůžkové a na přání
třílůžkové. Pokoje mají vlastní sprchu a WC a velmi pěkné vybavení. Hotel má vlastní bazén
v krásné zahradě s lehátky na opalování a posezení.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně formou bufetu a večeře jsou jednotné – výběr z menu.
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, Mikulov,
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

