pobytově – cyklistický zájezd

NEUSIEDLERSKÉ JEZERO
Kouzlo jezera na rakousko-maďarské hranici + termály

13. – 16. května 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 5213051

Mezi cyklisty velmi oblíbený zájezd do rovinatých oblastí největšího jezera na rakousko-maďarské hranici, kde
teplé počasí začíná dříve než u nás. Tento zájezd je určen pro všechny, kteří chtějí strávit 4 dny sportem, poznáváním
a koupáním v termálních bazénech. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Cyklotrasy 30 km až kolik ujedete za den.
Procestujete s námi jedno z míst, kudy procházely dějiny. Projedeme vinohrady a pobřežím nejslanějšího jezera
uprostřed Evropy. Navštívíme místa, která byla opěrnými body říše římské i Rakousko-Uherska jako Fertöd, Šoproň,
Neusiedl. Trasy vedou úseky mimo hlavní silnice po zpevněných cyklostezkách. Po celodenní cyklistice mohou
účastníci využít termálních bazénů nedaleko ubytování, nebo wellness na hotelu.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd do rakouského Neusiedlu. Vyložení kol a přes Jois do Purbachu (možnost
posezení u vínka ve sklepě) a dále do Oggau, Rustu (prohlídka městečka čapích hnízd) a přes Mörbisch do
maďarského Fertörákose. Celkem cca 45 km. Zájemci možnost prodloužení přes vinice (+ 4 km). Naložení
kol a přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd autobusem do Fertörákose. Na kolech do rakouského Mörbische (6km). Lodí na
druhý břeh jezera (není v ceně – cca 7,- E) a po absolutní rovině přes Illmitz, Apetlon do Fertöd (možnost
prohlídky zámku) a na ubytování. Celá trasa cca 38 km. Zájemci mají možnost celodenního koupání
v termálech v místě ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přímo z ubytování přes Fertöboz do Šoproně (18 km). Prohlídka centra města a dále do
Fertörákos (7 km). Prohlídka starého římského kamenolomu. Zpět přes Balf na ubytování (18 km)
s možností posezení ve sklípku. Zájemci celodenní koupání.
4.den: po snídani autobusem přejezd do Apetlonu. Vyložení kol a přes Illmitz (krásné městečko, minerální
voda) do Podersdorfu. Celkem cca 28 km. Možnost prodloužení trasy. Odpoledne naložení kol a odjezd.
Návrat do Zlína do 22.00 hodin.

cena :
6.540,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3 x ubytování, 3 x polopenzi, průvodce, vstup do wellness,
orientační mapky s popisem doporučených tras, 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 CK Rapant Zlín v roce 2021

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
-50,-Kč

Ubytování : hotel cca 100 m od termálů. Dvoulůžkové pokoje, na přání třílůžkové se sociál. zařízením.
Hotel v maďarském městečku Hegykö má své vlastní wellness. Vstup v ceně zájezdu !!!
Stravování : polopenze v restauraci hotelu formou bufetu. 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

