cyklistický zájezd + luxusní termály + výborná polopenze

VŠE V CENĚ

SLOVINSKO – MORAVSKÉ TOPLICE
Terme 3000 – jedny z nejmodernějších termálů v Evropě
NOVÝ TERMÍN !!!

10. – 13. června 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 52100611

Velmi oblíbený cyklozájezd posledních let. Odjezd kolem půlnoci, abychom prodloužili dobu pobytu. 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 lužními lesy řeky Mury a navštívíme krásné termály ve
Slovinsku, které patří k nejmodernějším v Evropě a uspokojí i ty nejnáročnější. Stačí treková kola, vhodné pro
všechny mladé od 5 do 99 let. Trasy od 5 do 55 km dle zdatnosti .
Termály viz. www.terme3000.si
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd kolem půlnoci a noční průjezd Slovenskem a Maďarskem. Ráno příjezd do maďarské obce Csesztreg.
Vyložení kol a přes Velemér (prohlídka starého kostela), Gódórháza do Slovinska. Dále přes Motvarjevci, Bukovnica
do sklepa na víno u městečka Bogojina. Posezení u vínka a dále do Moravských Toplic. Celkem cca 48 km. Možnost
zkrácení přes Kobilje na 32 km. Odpoledne ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.
2.den: Po snídani okruh na kolech přes Suhi vrh, Selo (prohlídka rotundy), Prosenjakovci do Maďarska.
Dále přes Magyarszombata (miniskanzen), Gödorháza, Velemér (prohlídka starého gotického kostela),
Szentgyorgyvgolgy (protestantský kostel), směr na Nemesnép, odbočka doprava na Kobilje (možnost občerstvení),
Motvarjevci, Bukovnica. Dále směr na Bogojinu – cestou lesem při jednom ze sjezdů (možnost posezení na víno,
nákup vín - není v ceně zájezdu). Poté sjezd do obce Bogojina (možnost prohlídky kostela) a po zpevněné cyklostezce
přes pole a podél cesty přes vesnici Tešanovci až do Moravských Toplic. Celkem 25–50 km. Koupání, večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Rakouska. Vyložení kol ve městě Mureck (prohlídka centra města a repliky mlýna na
řece Mur), po cyklotrase R2 směr Misseldorf, kolem jezera Röcksee a dalších jezer až do Bad Radkersburgu
(prohlídka centra). Po mostě přes Muru do Slovinska – Gornja Radgona, Radenci do Moravských Toplic. Celkem cca
45 km. Možnost prodloužení přes Krog a Rakičan. Večer možnost koupání v termálech, večeře, nocleh.
4.den: Po snídani na kolech malý nebo větší okruh přímo z ubytování kolem Moravských Toplic. Zájemci možnost
koupání v termálních lázních do odpoledních hodin. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat domů kolem půlnoci.

7.870,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, vozík na kola, neomezené koupání
v hotel.termálních bazénech i v termálním komplexu Terme 3000, neomezený vstup do sauny hotelu (dle otevírací
doby), průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí typ B.
cena :

Slevy :

*děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 2.990,-Kč
(*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže)
děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 1.500,-Kč (nelze sčítat)
děti 12 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 900,-Kč (nelze sčítat)
účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021
- 50,-Kč

Ubytování : hotel TERMAL***. Dvoulůžkové pokoje se sociálkou, s možností přistýlky, TV, fén, klima, župan.
Jednolůžkový pokoj za příplatek 1.900,-Kč.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře jsou velmi bohaté formou bufetových stolů. 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: CK Rapant

