cykloturistický zájezd + poznání + koupání

NOVINKA!!!

Liptov – nejhezčí místa
Slovensko - cyklistika pod vrcholky Vysokých a Nízkých Tater

26. – 29. srpna 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 5226081

Zájezd do turisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska. Projedeme se přes osady Nízkých a Vysokých Tater, dolinou
Čierného Váhu kolem přečerpávací přehrady, objedeme největší vodní nádrž Liptova – Liptovskou Maru. Navštívíme
nejhezčí a nejatraktivnější místa Liptova. A hlavně – vyhneme se kopcům ! Vhodné pro silniční (treková) kola. Trasy
jsou převážně sjezdy a vedou překrásnou přírodou.

Program: orientační mapky obdrží účastníci v autobuse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přes Žilinu a Ružomberok do Liptovské Lúžné. Na sedle Prievalec v Nízkých Tatrách
vyložení kol a přes Magurku (prohlídka nejzastrčenější osady Slovenska – možnost občerstvení na chatě) a
Lupčianskou dolinou mezi vrcholy Salatín a Chabenec stále sjezd do Partizánské Lupče (možnost občerstvení) a
dále do Lúček (30 km). Naložení kol a koupání v termálech. Zájemci místo koupání, možnost prodloužení trasy.
Navečer odjezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd na Štrbské Pleso (1355 m), vyložení kol a prohlídka plesa a areálu. Na kolech kolem
říčky Belá do Podbánského, Pribyliny (známý slovenský skanzen). Přes Liptovskú Kokavu na ubytování. Trasa
cca 38 km. Zájemci možnost prodloužení, výjezd k Popradskému plesu, cca 12 km. Večeře, nocleh.
3.den: autobusem výjezd do Jasné pod Chopok. Vyložení kol a zájemci možnost výjezdu sedačkovou lanovkou
na Chopok. Prohlídka Vrbického plesa, možnost zastávky na prohlídku Demänovské jeskyně Slobody, případně
ĺadové jeskyně. A přes Pavčinu Lehotu, Ilanovo, Liptovský Ján – odbočka do Jánské doliny (termální pramen
Kaďa, Stanišovská jeskyně) a Liptovský Hrádok na ubytování. Celkem cca 35 km. Večeře, nocleh.
4.den: autobusem přejezd přes Štrbu do Liptovské Tepličky. Vyložení kol a prohlídka dřevěných domků krásné
vesničky pod vrcholem Králova hoľa a „skalních pivnic (sklepů) v okolních svazích. Na kolech stále dolu
dolinou Čierného Váhu kolem stejnojmenné přečerpávací vodní nádrže do Svarína a dále do Královy Lehoty a
Liptovského Hrádku (37 km). Zdatnější zájemci možnost prodloužení trasy o výjezd na horní nádrž s krásnými
výhledy na Vysoké Tatry (+15 km). Prohlídka hradu a kaštieľa v Liptovském Hrádku,
naložení kol a odjezd do Zlína. Návrat do 22.00 hodin.

cena :
5.440,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, průvodce, orientační
mapky, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí 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 : penzion – dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. Na penzionu letní terasa s grilem, wellness,
tenisové kurty, hřiště.
Stravování : polopenze na penzionu. Po trase jsou hospůdky.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Horní Lideč.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

