pobytově - cyklistický zájezd

oblíbený zájezd !!!

LAGO DI GARDA - jih + Verona
Itálie – cyklistika - poznávání krásných měst a hradů

31.8. – 6.9. 2021

(út-po)

č.zájezdu 5231081

Oblíbená akce, která přímo navazuje na velmi oblíbené zájezdy na sever jezera. Při tomto zájezdu poznají účastníci
jih jezera, Veronu a okolí. Navštívíme jeden z nejatraktívnějších klášterů celé Itálie, postavený na skalním útesu a
prohlédneme si krásná městečka a hrady na břehu jezera a kouzelné pobřežní promenády. Etapy jsou ve většině
případů vedeny po místních komunikacích a částečně i po cyklostezkách zvlněným terénem. Oblast nabízí opravdu
nádherné scenérie všem cyklistům s možností koupání v jezeře.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách. Noční průjezd Rakouskem a Itálií.
2.den: ráno příjezd ke klášteru Madonna della Corona. Vyložení kol a individuální
prohlídka jedné z největších atrakcí kraje – kláštera, který je jako zavěšený ve
skalní stěně. Na kolech sjezd s krásnými výhledy do údolí přes Caprino Veronese
k jezeru Lago di Garda do městečka Garda. Prohlídka městečka (benátský palác,
zřícenina pevnosti na kopci s krásnými výhledy) a dále kolem jezera do Bardolino.
Prohlídka městečka a výrobny vín (nejvyhlášenější oblast na břehu jezera)
s možností ochutnávky a nákupů. Celkem cca 30 km. Naložení kol a přejezd na
ubytování do Desenzana. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Saló na západním břehu jezera. Na kolech přes
Porto Portese, Porto s. Felice, Manerba, Moniga (malá vesnička v hradních
stěnách), Padenghe a kolem jezera zpět na ubytování do Desenzano. Trasa kolem
krásných promenád a hradů. Celkem cca 40 km. Možnost koupání v jezeře. Večeře,
nocleh.
4.den: po snídani autobusem přejezd na předměstí Verony. Vyložení kol a na
kolech do centra Verony. Prohlídka Colosea, známého balkónu (Romeo a Julie) a
starého centra města. Na kolech kolem řeky Adige přes Bussolengo, Calmasino do
Lazise. Prohlídka nádherného městečka za hradbami. Trasa cca 35 km. Naložení kol
a návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den: : po snídani autobusem přejezd do Valeggio sul Mincio. Vyložení kol a prohlídka kamenného mostu Ponte
Visconteo, hradu Scaligero a vodních mlýnů na řece Fiume Mincio. Na kolech po cyklostezce kolem řeky na sever do
města Peschiera del Garda. Prohlídka krásného městečka na břehu jezera a některé z vojenských pevností. Dále na
kolech po břehu jezera přes S.Benedeto, Castello di Rivoltella do Desenzano na ubytování. Celkem cca 35 km.
Večeře, nocleh.
6.den: po snídani na kolech přímo z ubytování do Sirmione. Prohlídka nádherného městečka na poloostrově, který
vybíhá do jezera. Prohlídka krásného hradu, vykopávek na severu poloostrova. Možnost koupání v termálním prameni
na břehu jezera, nebo v termálech Terme CatulloAquaria. Na kolech návrat zpět do Desenzana. Celkem cca 25 km.
Večer naložení kol a odjezd. Noční průjezd přes Itálii a Rakousko.
7.den: návrat do Zlína ráno.

cena :
11.980,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
POZOR: OMEZENÝ POČET MÍST – DOPNĚNÍ KE SKUPINĚ!
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

Ubytování: rodinný hotel u jezera. Pokoje jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové. Pokoje mají vlastní
sprchu a WC a velmi pěkné vybavení.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. V celé oblasti dostatek občerstvení a stylových hospůdek.
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, Hodonín, Břeclav, Mikulov.
informace :

www.rapantaspol.cz

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

