NOVINKA !!!

pobytově - cyklistický zájezd

POD TATRAMI KOLEM
POLSKÝCH TERMÁLŮ
Chocholów – Bukowina – Bialka – Osturňa – Debno
Na kolech krásnou přírodou pod Tatrami s koupáním v termálech

24. – 27. června 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5224061

Super novinka, která jistě zaujme spousty cyklistů. Nádherná příroda, úžasné scenérie, dřevěné architektura
vesnických domečků nebo dřevěné kostelíky, divoké říčky a mnoho dalšího nabízí tento zájezd. Zájemci se navíc
mohou každý den koupat v jiných nových moderních termálech, které tento kraj nabízí a přitom pozorovat Tatry.
Trasy vedou po cyklostezkách nebo vedlejších silničkách.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Přejezd přes Slovensko do Trstené, vyložení kol
a po cyklostezce „Oravská cyklomagistrála“ na polské hranice, přes Czarny
Dunajec do Noweho Targu a na ubytování do Szaflar. Celá trasa cca 40 km.
Odpoledne ubytování. Večeře, nocleh. Zájemci mají možnost po večeři navštívit
termály cca 300 m od hotelu Szaflary nebo Goroncy Potok.
2.den: po snídani autobusem přejezd do Bialki Tatrzańske – vyhlášené rekreační
centrum (lyžařské svahy, turistické trasy, spousta restaurací a stánků). U
rozlehlých moderních termálů s nádhernými výhledy na Tatry vyložení kol,
zájemci možnost koupání. Poté na kolech kratší trasou kolem průlomu řeky Bialky
(možnost koupání) do Nowe Bialki a po cyklostezce na ubytování. Celkem cca 20
km. Delší trasa rovněž přes Nowou Bialku do Debna (dřevěný malovaný kostel
v UNESCU - zájemci prohlídka). Po cyklostezce kolem dalších dřevěných
kostelíků v Harklowe, Lopuszne do Noweho Targu a na ubytování. Celkem cca
40 km. Večeře, možnost koupání, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd do Ždiaru na SK, vyložení kol. Zájemci
prohlídka Ždiaru – horské dřevěné domečky. Nádhernou přírodou pod Belianskými Tatrami do Osturně (svérázná horská obec s malovanými dřevěnými domečky
– „nejdelší slovenská obec“), přejezd do Polska a stále cestičkami pod Tatrami do
Bukowiny Tatrzańske. Celkem cca 30 km. Zájemci koupání v krásném areálu
termálů s jeskyní. Odpoledne naložení kol a přejezd na ubytování. Nekoupající se
pokračují na kolech na ubytování cca + 12 km. Večeře, možnost koupání, nocleh.
4.den: po snídani na kolech přímo z ubytování do Zakopaného (horské městečko –
zájemci prohlídka starého dřevěného kostela, nového moderního kostela, centrum
se spoustou dřevěnic, pivovar s restaurací, dům stojící na střeše, restaurace a obchůdky, Gubalovka – vyhlídkové
místo). A dále do Chocholówa k termálům, zájemci koupání v moderním komplexu termálů s výhledy na Tatry.
Celkem cca 38 km. Odpoledne naložení kol a návrat do Zlína do 23. hodin.

cena :
6.330,-Kč/osoba
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.
Cena nezahrnuje: vstupy do termálů
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.) do 31.1.2021
do 28.2.2021
účastníci ve zralém věku nad 50 let a děti 12 – 15 let
děti 3 – 12 let se dvěma plně platícími osobami
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 700,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : krásný moderní hotel s wellness, bowlingem. Dvoulůžkové pokoje, na přání třílůžkové se sprchou a WC.
Stravování : výborná polopenze v restauraci 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: Staré Město (min. 8 osob), Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Horní Lideč.
informace :

www.rapantaspol.cz

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

