cyklistický zájezd + termální lázně

VŠE V CENĚ!!!

SLOVINSKO – LENDAVA
Cyklistika s ubytováním u termálů + koupání v ceně

10. – 13. června 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5210061

Oblíbený zájezd, který opakujeme na přání našich klientů, s pozměněnými trasami a který rozšíří naši nabídku do
termálních lázní a za objevováním slovinských krás na kole. Tento zájezd je určen pro cyklisty, kteří chtějí strávit 4
dny pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem a koupáním v termálních bazénech. Je jen na účastníkovi, zda bude
celý den jezdit na kole nebo jen půl dne a zbytek stráví v termálech nebo v nich zůstane celý den. Projedeme se
vinicemi Slovinska, lužními lesy, navážeme na místa kolem řeky Mury, kde jste končili u Moravských Toplic. Na
jeden den se projedeme i částí Chorvatska s krásným městem Varaždin. Stačí treková kola. Vhodné i pro rodiny
s dětmi.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd kolem půlnoci a noční průjezd Slovenskem a Maďarskem.
Příjezd do městečka Csesztreg. Vyložení kol a přejezd do města Lenti (hrad,
jezero, termály) a dále po cyklostezce k dalšímu jezeru, a přes Lendvadedes do
Lendavy. Možnost prohlídky města, návštěvy cukrárny, kostela apod. Celkem
cca 26 km, možnost prodloužení trasy. Odpoledne ubytování, možnost koupání
v termálech, návštěvy sauny, města apod. Večeře, nocleh.
2.den: na kolech přímo z ubytování přes Capekov mlin, Velika Polana, Hotiza a
kolem Mury přes Dolnja Bistrica, Razkružje, Motu do Ljutomeru (prohlídka
města), Železne Dveri, vinná hora Jeruzalem (možnost posezení ve sklepě u
vínka). Celkem cca 47 km. Návrat na ubytování zpět autobusem. Večeře,
koupání, nocleh.
3.den: autobusem do chorvatského města Varaždin. Prohlídka hradu, staré
kovárny a centra města. Přejezd na okraj Varaždinu a vyložení kol.
Kolem Varaždinského jezera do Čakovce (hrad, klášter), Peklenica
(archeologické naleziště), Mursko Središče zpět do Slovinska na
ubytování. Celkem cca 45 km – zvlněným terénem. Večeře, koupání,
nocleh.
4.den: na kolech malý okruh přímo z ubytování. Přes Trimlini,
Petišovci, Benica (možnost zajet na trojmezí Slovinsko-ChorvatskoMaďarské) do Pince, Čentiba, Lendava. Celkem cca 20 km. Zájemci
možnost koupání v termálech. Odpoledne odjezd přes Maďarsko,
Slovensko a návrat v pozdních nočních hodinách.
cena: 7.750,-Kč/osoba

vše v ceně !!! Min.počet účastníků:37 osob, max. počet elekrokol 20.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, vozík na kola, neomezené koupání v hotelových
termálních bazénech, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění 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 Lipa***, dvoulůžkové klimatizované pokoje se sprchou a WC, telefonem, SAT, TV a
balkonem. V hotelu restaurace, kavárna, zimní zahrada. Z hotelu přímo vstup do bazénů. (možnost
jednolůžkového pokoje za příplatek 1.900,-Kč/pobyt)
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře formou bufetových stolů. K dalšímu stravování
možnost 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: 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

