velikonoční poznávací zájezd

NOVINKA!!!

VELIKONOCE V KRAJI PERNÍKU
Kutná Hora + Pardubice + Poděbrady + Hradec Králové

3. – 5. dubna 2021

(so-po)

č.zájezdu 3103041

Super novinka! Velikonoční pohodový zájezd do velmi atraktivní oblasti a návštěva památek na začátku
turistické sezóny. Navštívíte nádherné mohutné hrady a chrámy, projdete se lázeňskou promenádou, pokocháte
se pohledem na krásné koně a následně budete obdivovat ryby a vodní živočichy v největším akváriu v ČR,
ochutnáte perník. Zájezd doporučujeme i rodinám s dětmi.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přes Brno k majestátnímu hradu Český Šternberk, prohlídka hradu. Přejezd do
Kutné Hory UNESCO – nejvýznamnějšího města Českého království. Prohlídka města (Chrám Sv. Barbory,
kostel Sv. Jakuba, klášter, Kamenný dům, Kostnice) a do Poděbrad. Procházka lázněmi, krátké volno. Přejezd na
ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do Kladrub UNESCO, prohlídka hřebčína a koňského království, zámku, parku a
rozhledny. Kočí – zastávka na prohlídku dřevěného kostela ze 14. století s malovaným kazetovým stropem.
Dřevěný zastřešený most ke kostelu je nejstarším v Evropě. Kunětická Hora, prohlídka hradu a návštěva Muzea
perníku a pohádek (pečení a výstava perníku, svět skřítků a strašidel). Pardubice, prohlídka města (zámek,
Zelená brána). Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd do Hradce Králové. Prohlídka starého centra města a zájemci návštěva Obřího akvária
– největší sladkovodní akvárium v ČR. Krátké volno na oběd. Odpoledne zastávka v Třebechovicích pod
Orebem. Návštěva Podorlického skanzenu nebo Muzea betlémů. Odpoledne odjezd do Zlína. Návrat do 21.00
hod.

cena : 4.550,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 17 osob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, zákonné
pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10 v ČR.
Cena nezahrnuje: vstupy
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-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

- 150,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : penzion v Pardubicích, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením
Stravování : polopenze přímo na ubytování. Ostatní v restauracích cestou.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Na zastávkách možnost základního občerstvení.
Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Otrokovice, Zlín, Hulín (min. 5 osob), Kroměříž (min. 5 osob)
Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase.

Přihlášky:

cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín
Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín

tel.:

573 776 580

774 742 307

(po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)

