poznávací zájezd s lehkou turistikou

NOVINKA !!!

ORLICKÉ HORY
VAMBERK + ŠERLICH + DEŠTNÉ + OLEŠNICE + NOVÉ MĚSTO N. MET.

12. - 15. srpna 2021

(čt-ne)

č.zájezdu: 3112081

Letošní novinka do málo navštěvované, ale v posledních letech vyhledávané oblasti – Orlických hor.
Navštívíme a prohlédneme si města v podhůří Orlických hor,
pokocháme se krásnými výhledy. Projdeme se od Šerlichu přes
Velkou Deštnou až ke Kačenčině zahrádce nebo územím
Zemské brány v údolí Divoké Orlice. Okouzlí nás horské
osady, dřevěné kostelíky, pevnost Hanička či Peklo
s romantickou výletní restaurací a navíc vše umocní překrásná
okolní příroda. I Orlické hory mají své pověsti a hrdiny, které
zastupují Rampušák a Kačenka. Čeká nás spousta zajímavých
míst.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden
před odjezdem.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd přes Olomouc do Doudleb.
Prohlídka zámku známého z filmu Báthory s bohatou
výzdobou. Vamberk – prohlídka Muzea s expozicí
paličkovaných
krajek.
Přejezd
k Zemské
Bráně,
nejmalebnější a nejdivočejší místo Orlických hor. Krátká
turistika přes Pašeráckou lávku kolem Ledříčkovy skály
(bydlel zde zbojník, přezdívaný „Jánošík Orlických hor“).
Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: autobusem přejezd na sedlo Šerlich. Možnost kratší
vycházky k turistické chatě Šerlich nebo výstup na Velkou
Deštnou (nová rozhledna) a do Luisina údolí. Zájemci pěšky
až na ubytování. Individuálně prohlídka obce Deštné –
nejvýznamější a největší horská obec, prohlídka Kačenčiny
zahrádky. Večeře, nocleh.
3.den: autobusem na sedlo Mezivrší a Jiráskovou cestou (hřebenovka kolem pěchotních srubů), přes
Anenský vrch s rozhlednou k pevnosti Hanička, zájemci prohlídka. Zastávka v horské osadě Neratov.
Neratovským zázrakem je nazývána proměna obce, o kterou se zasloužil místní kněz. Prohlídka
neobvyklého kostela, vesnice a pivovaru. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: ráno po snídani busem do Olešnice, prohlídka jedinečného mechanického betléma. Rokole – poutní
místo s pramenem zázračné vody, Slavoňov – dřevěný kostelík. Procházka romantickým údolím Peklo
s posezením ve výletní restauraci, postavené podle architekta D. Jurkoviče. Přejezd do Nového Města nad
Metují. Prohlídka historického centra a zámku se zahradou a dřevěným mostem navrženým D. Jurkovičem.
Odpoledne odjezd zpět. Návrat do Zlína kolem 22. hodiny.
cena :
4.960,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 17 osob
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti
úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.
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

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v Deštném v Orlických horách. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Stravování : polopenze na hotelu. Dále je možné využít místní restaurace a obchody.
Doprava:
zájezdovým autobusem s klimatizací.
Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Zlín, Malenovice, Otrokovice, Kroměříž, Olomouc
Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

