cyklo zájezd

cyklo zájezd

TICHÁ
A DIVOKÁ ORLICE
13. – 16. května 2021










(čt-ne)

chalupa M. Švabinského
dřevěná kaple v Kozlově
Česká Třebová – centrum, pivovar
trasa přírodním parkem Orlice
zámek Častolovice + obora
zámek Kostelec n.O.
Potštejn – hrad, pivovar
Muzeum řemesel – Letohrad
skalní věže a náměstí Chocně

cena :

4.950,-Kč/osoba

na kole
KŘIVOKLÁTSKO
20. – 23. května 2021










(čt-ne)

Lány – zámecký park, muzeum
hrad Karlštejn
lom Velká Amerika
jeskyně Svatý Jan p.Skalou
Beroun – centrum, rozhledna
hrad Točník nebo Žebrák
trasa přes pivovar Broumy
hrad Křivoklát
obory, jezírka, malebné údolí

cena :

5.430,-Kč/osoba

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant, Zlín

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant. Zlín

Nástupní místa: St.Město, Zlín, Kvít., Hulín, KM, Př.

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, KM, Brno.

turisticko - poznávací zájezd

BRDY - NEPOZNANÉ
20. – 23. května 2021

(čt-ne)

 rokokový zámek Dobříš
 turistika na vrchol Plešivec (654 m)
 památník Vojna
 turistika na vrchol Praha (862 m)
 Březnice – kamenný most,
zámek, synagoga
 Příbram – hornické muzeum,
skanzen, centrum
 turistika na zříceninu Valdek
cena :

5.290,-Kč/osoba

cyklo zájezd

ČESKÁ
SIBIŘ - PRČICE
27. – 30. května 2021

(čt-ne)

 Chýnovské jeskyně
 zřícenina Kozí Hrádek
 Tábor – centrum, hrad Kotnov,
podzemí, hradby








rozhledna Hýlačka
cyklo trasa hřebenem s výhledy
údolí potoka Mastník
synagoga, zámek Kosovy Hory
Konopiště, Čapí hnízdo

cena :

4.980,-Kč/osoba

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant, Zlín

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech.dopr.,
obecní poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy. Organizátor: CK Rapant, Zlín

Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Zlín, Otrokovice

Nástupní místa: St.Město, Zlín, Kvít., KM, Brno

