ITÁLIE
cyklo - poznávací zájezd
NOVINKA !!!
DOLOMITY POHODOVĚ NA KOLE
TOBLACH + CORTINA d´AMPEZZO + LIENZ + BRUNECK
Nádhernou přírodou mezi horskými velikány

8. – 11. července 2021

(čt-ne) č.zájezdu 5208071

Letošní atraktivní novinka. Cyklistika dolinami pod vrcholy Dolomit, kde pojedeme kolem srázných stěn,
rozeklaných skalních hřebenů, věžovitých vrcholů a bizarních tvarů některých štítů. Kromě toho můžeme vidět
na území Dolomit veškeré druhy horské krajiny, horské louky i skalní masívy s ledovci. Překrásné jsou i horské
vesnice a městečka s hrady, zasazenými v nádherné přírodě. Etapy jsou ve většině případů vedeny po
cyklostezkách nebo místních silničkách s minimálním provozem.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína kolem 22.00 hodin den předem ve středu!!! Noční průjezd Rakouskem a Itálií do
Cortiny ď Ampezzo. Vyložení kol, prohlídka města a na kolech po náspu bývalé železnice pod masívem
Cristallo do Toblachu na hotel. Celkem cca 35 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přímo z hotelu přes Niederdorf, Welsberg – Monguelo (hrad), kolem přehrady Rienza do
města Bruneck. Prohlídka města (hrad, centrum), celkem cca 35 km. Naložení kol a návrat busem na hotel.
Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd k jezeru Antholzer See. Vyložení kol a kolem jezera přes biatlonové
středisko Anterselva sjezdem do údolí a přes Welsberg na hotel. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kolech přes Innichen (staré centrum, kostelíky), Sillian (dřevěný most, hrad) , stále
mírným klesáním kolem řeky Drávy do Lienzu – prohlídka města (centrum, hrad, rozhledna). Celkem cca
50 km. Naložení kol a odjezd do ČR. Návrat do Zlína v pondělí brzy ráno!!!

cena :
10.190,- 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 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

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování: hotel ve městečku Toblach. Pokoje jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové. Pokoje mají
vlastní sprchu a WC a velmi pěkné vybavení.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Ostatní strava cestou na trasách.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Vsetín (min 8 osob), Vizovice, 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

