cyklistický zájezd + luxusní termály

OBLÍBENÁ AKCE !!!

PERLY VÝCHODNÍHO MAĎARSKA
Mátra - Sirok – Eger – Miskolc – jezero Tisza-tó
nenáročná cyklistika + víno + termály + noční koupání

27. – 30. května 2021

(čt-ne)

č.zájezdu: 5227051

Velmi oblíbený zájezd, který opakujeme pro velký zájem klientů, s pozměněnými trasami. Cykloturistický
zájezd do krásné oblasti Maďarska. Tento zájezd je určen pro cyklisty - pohodáře, kteří chtějí strávit 4 dny
nenáročným sportem, poznáváním, koupáním v termálních bazénech a ochutnat výborná zdejší vína (návštěva
vinného sklepa). Vhodné i pro rodiny s dětmi. Projedeme se kolem druhého největšího jezera v Maďarsku, přejedeme
druhé nejvyšší maďarské pohoří – Bukové hory a zdoláme i nejvyšší vrchol Maďarska – Kekés (1041 m). Trasy
vedou většinou po asfaltových silnicích s minimálním provozem, částečně po cyklostezkách. Ubytování přímo
v centru Egeru. Zájemci návštěva několika různých termálů + noční koupání !!!

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd na parkoviště téměř na nejvyšším
vrcholu Maďarska –Kékéš. Vyložení kol a sjezdem přes Parádsasvár do
Siroku. Zájemci prohlídka romantické zříceniny skalního hradu Sirok a
skalních věží v okolí. Celkem cca 32 km. Naložení kol a odjezd na
ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: autobusem přejezd do Poroszlo. Na kolech kolem jezera Tisza-tó,
přes Sarud, Kiskore, Abádszalók do Tiszafüred. Celá trasa cca 65 km.
Možnost kratšího okruhu, cca 45 km. Návrat busem na ubytování,
večeře. Zájemci večer busem na noční koupání v Egerszaloku. Kolem
půlnoci návrat na ubytování, nocleh.
3.den: autobusem přejezd do sedla nad Egerem v Bukových horách.
Vyložení kol a na kolech mírně zvlněným terénem po asfaltové silnici
přejezd hor. V závěru 7 km sjezdu (celkem ujedeme cca 22 km). Prohlídka Lillafüred,
nejvyšší vodopád Maďarska a jezera Hámor a zastávka na pstruhy – místní vynikající
specialita. Zájemci jízda vláčkem po horské úzkokolejce do Garadny a zpět. Naložení
kol. Autobusem přejezd do Miskolctapolca a koupání v jeskynních termálech, které
jsou světovým unikátem. Návrat busem na ubytování, večeře. Zájemci po večeři
přejezd busem do sklípku a posezení u vína.
4.den: ráno po snídani z ubytování na kolech po cyklostezce do Felsötárkány –
nádherná rekreační oblast se skalním pramenem, jezerem, výhledy, možnost jízdy
úzkokolejkou. Nebo pro ty, co již nechtějí jezdit - individuálně prohlídka barokního
města Eger, které je nejnavštěvovanějším městem Maďarska. Prohlídka místního hradu,
minaretu. Individuálně možnost návštěvy Údolí krásné paní – městečko sklípků.
Zájemci koupání v místních termálech v Egeru (cca 4 hodiny). Odpoledne naložení kol
a odjezd. Příjezd do Zlína do 24.00 večer.

cena :
6.890,-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.
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 v centru města EGER. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Dále je možné využít místní restaurace a obchody.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou
brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Vizovice, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Uherský Brod.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

