pobytově - cyklistický zájezd

SLOVINSKO - BLED
JULSKÉ ALPY + BLED + BOHINJ + POKLJUKA
Kouzlo jezer, hor a krásných slovinských městeček

21. – 25. července 2021

(stř-ne)

č.zájezdu 5221071

Již několik let velmi žádaný a oblíbený zájezd. Etapy jsou vedeny po cyklostezkách a místních silnicích zvlněným terénem
krásnou přírodou, dolinami Julských Alp, kolem romantických jezer a kouzelnými vesničkami. Zájemci o náročnější
cyklistiku trasy po dohodě s průvodcem. Zájemci o koupání využijí hotelové termální bazény nebo jezero Bled.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: Odjezd ze Zlína kolem 22.00 hod. den předem v úterý! Noční průjezd Rakouskem. Přejezd do
Mojstrany, vyložení kol. Na kolech Zg. Radovna, průjezd dolinou Radovna, Krnica, Podhom, pěší prohlídka
soutěsky Vindgar (restaurace s výbornými pstruhy a místní speciality) do Bledu na ubytování. Celá trasa cca
47 km. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd do sportovního centra Pokljuka. Na kolech prohlídka areálu a dále
Mrzli Studenec, dlouhý sjezd na Krnicu (pěší prohlídka soutěsky Pokljuka), Bled (prohlídka hradu). Celá
trasa cca 36 km. Večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech nebo v jezeře.
3.den: po snídani přejezd busem k Bohinjskému jezeru, vyložení kol. Zájemci výjezd lanovkou na Vogel
(možnost turistiky, výhledy). Na kolech přejezd k vodopádu Savica, pěší prohlídka vodopádu. Pokračujeme
kolem překrásného jezera s prohlídkou kostelíku na hrázi do Bohinjské Bystrice. Zde možnost oběda
v restauraci. Dále na kolech údolím řeky Sáva Bohinjka do Bledu. Celá trasa cca 34 km. Prohlídka
městečka, ubytování, večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech nebo v jezeře.
4.den: po snídani autobusem přejezd do Bohinjského sedla a na kolech sjezd na Bitenjskou planinu, dále po
planině přes Rovtaricu, Vodiška planina (možnost oběda na partyzánské chatě – místní speciality) sjezd do
Lancova a přes Ribno do Bledu na ubytování. Celkem 48 km. Večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech.
5.den: Bled, Ribno, Kamna Gorica, Kropa(muzeum kovářství), Mošnje(vykopávky), Begunje (prohlídka
hradu Kamen), Radovljica (prohlídka starého centra). Cca 45 km, možnost zkrácení trasy nebo zůstat celý
den u jezera. Odjezd večer. Návrat do Zlína následujícího dne v pondělí v brzkých ranních hodinách!

cena : 10.760,-Kč/osoba

Min.počet 37 osob, max. počet elektrokol 20.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, vstupy do bazénů, 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

- 250,- Kč
- 50,- Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v městečku Bled. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se sprchou a WC.
Možnost koupání ve vnitřních bazénech sousedního luxusního hotelu – v ceně zájezdu!
Stravování : polopenze formou bufetu. 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: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Uh. Brod (min. 12 osob), Břeclav, Mikulov
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

