cyklistický zájezd - kouzelný úsek Dunajské cyklostezky

RAKOUSKO - ÚDOLÍ WACHAU
Oblíbená akce po dunajské cyklostezce

17. – 20. června 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5217061

V minulých letech velmi oblíbený zájezd do cyklisticky velmi atraktivní oblasti Rakouska. Navštívíme jeden
z největších hradů v Rakousku – Rosenburg. Poznáme krásné údolí řeky Kamp s množstvím hradních zřícenin a
sklepů na víno. Projedeme po „Dunajské cyklostezce“ místy, kde se Dunaj prodírá přes nízké pohoří Wachau, než se
dostane do Vídně. Oblast známá rozlehlými vinicemi, bizardními hrady, malebnými vesničkami a honosnými městy.
Sjedeme po nádherné trase z poutního místa Mariazell do údolí. Trasy rovinaté po zpevněných nebo asfaltových
cyklostezkách. Vhodné pro silniční (treeková) kola.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd přes Horn na hrad Rosenburg. Vyložení kol a prohlídka krásného
hradu nad řekou Kamp. Sjezd do údolí a po cyklostezce kolem řeky Kamp krásným údolím s prohlídkou
hradních zřícenin v Garsu a Schönbergu a se zastávkou ve vinném sklepě na víno. Příjezd do Langenlois.
Prohlídka moderního vinařského centra s ochutnávkou vín. Trasa cca 30 km. Zájemci možnost naložení kol
a přejezd busem, ostatní prodloužení trasy do Kremse (cca 15 km) na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do Mariazzell, prohlídka známého poutního místa a kostela. Přejezd busem do
sedla, vyložení kol a pak dlouhým sjezdem po Traisental cyklostezce do Lillienfeldu (cca 50 km). Naložení
kol, přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: autobusem přejezd do Melku a na kolech kolem hradní zříceniny Hinterhaus, kostelů ve
Weissenkirchenu a St. Michaelu, přes městečko Dürnstein a Stein do Kremse na ubytování. Trasa cca 45
km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd busem do Tullnu, vyložení kol a na kolech po cyklostezce kolem Dunaje do
Klosterneuburgu (20 km). Prohlídka města a možnost prohlídky kláštera. A dále na kolech do Vídně
k Dunajské vyhlídkové věži (cca 11 km). Celá trasa 31 km. Zájemci možnost vyjet na vyhlídku na věž.
Naložení kol. Příjezd do Zlína do 23.00 večer.

cena : 7.560,-Kč/osobu

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 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 blízko centra ve městě Krems. Pokoje jsou dvoulůžkové ( na přání třílůžkové) se
sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci cca 200 m od hotelu. 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, Hulín, Kroměříž, Vyškov(min. 8 osob), Brno – Rohlenka.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

