poznávací zájezd s lehkou turistikou

NOVINKA !!!

NEJHEZČÍ MÍSTA LIBERECKA
JABLONEC N.N.+FRÝDLANT+LIBVERDA+HEJNICE+LIBEREC+
JEŠTĚD+SYCHROV+BEDŘICHOV

25. - 28. září 2021

(so-út)

č.zájezdu: 3125091

Letošní novinka do oblasti plné hradů a zámků, kde jedna památka střídá druhou a příroda ukazuje svá
tajemná zákoutí. Prohlédneme si perly hradů a zámků, jako jsou Frýdlant nebo Sychrov. Podíváme se na
šikovné ruce, které nám předvedou, jak se vyrábí dřevěné hračky nebo vyhlášená bižuterie této oblasti.
Projdeme se lázněmi s mnoha léčivými prameny, Pohádkovou cestou nebo kolem podivuhodných skalních
útvarů. Rovněž místa jako Liberec nebo Hejnice mají co nabídnout. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem.
1.den: odjezd brzy ráno do Severních Čech, do Jablonce nad Nisou, exkurze do
výroby korálků. Přejezd k loveckému zámečku Nová Louka a procházka po
dřevěných lávkách k Bedřichovské přehradě, která působí jako oko zasazené
v krásné přírodě. Navečer prohlídka města Liberce, procházka městem k budově
radnice, krátké volno. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: autobusem přejezd do Frýdlantu, prohlídka historického jádra města, hrad,
zámek a pivovar. Přejezd od lázní Libverda, prohlídka Obřího sudu, v němž je
restaurace, lázeňské promenády s prameny. Navštívíme i Hejnice – významné
poutní místo s bazilikou a hrázděnými domy. Zájemci vycházka na Poustevníkův
kámen (krásná vyhlídka nad městem) a k lesnímu divadlu. Návrat busem na
ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani busem do Příchovic – výstup na rozhlednu J. Cimrmana +
expozice, procházka Pohádkovou cestou, ochutnávka piva v minipivovaru Čáp.
Zastávka v Jiřetíně pod Bukovou, prohlídka muzea a výroby dřevěných hraček.
Výjezd lanovkou na Špičák nad Tanvaldem, krásné výhledy z rozhledny nebo
Fanterovy skály, krátká procházka. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: ráno po snídani busem k dominantě libereckého kraje – hoře Ještěd.
Lanovkou vyjedeme na vrchol s nádhernými výhledy a zajímavou restaurací.
Odpoledne návštěva zámku Sychrov. Jeden z nejnavštěvovanějších zámků kraje
s příjemným parkem, kde se točila spousta filmů a pohádek. Odpoledne odjezd
zpět. Návrat do Zlína kolem 22.00 hod.
cena :
5.240,-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, pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se soc zařízením.
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, Přerov.
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

