turisticko - poznávací zájezd

Zakopané + Roháče
turistika nebo poznání pod štíty velehor

2. - 3. října 2021

(so-ne)

č.zájezdu 3202101

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu a Oravu do centra Roháčů na Zverovku. V čase 9.00
- 17.30 hod. turistika v masívu Roháčů dle zdatnosti jednotlivců - Roháčský vodopád, Tatliakova chata,
sedla a štíty Roháčů, méně zdatní návštěva skanzenu, jeskyně a pěší trasa do Habovky. Zájemci přejezd do
Oravic a turistický okruh Juráňovou dolinou. Odpoledne krátké koupání (3 hod.) v termálech nebo posezení
ve stylové kolibě. Místo turistiky možnost celodenního koupání v moderním komplexu termálů Oravice –
viz. katalog termály. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do polského horského městečka Zakopané.
Zájemci o celodenní koupání v termálech – vysednou ráno v Chocholówě a celodenní koupání v místních
termálech.
Zájemci o celodenní turistiku – vysednout v obci Kiry před Zakopaným a navštívit dolinu Kościeliska nejkrásnější dolina polských Tater. Průchod dolinou kolem horského potoka Kirowa voda na chatu Ornak
(občerstvení) a zpět. Po trase návštěva jeskyní – Mrozna jaskynia – 571 m dlouhá osvětlená jeskyně - nebo
neosvětlených jeskyní Mylna, Raptawicka, kudy vedou oficiální turistické cesty (nutnost baterky, možnost
ušpinění, místy adrenalinový průchod po čtyřech). Výběr dle zdatnosti jednotlivců. Turistika zabere cca 3-4
hodiny, návštěvy jeskyní 2-3 hod. Na chatě Ornak občerstvení.Možnost výstupu k plesu nad chatou.
Zájemci o poznání – celodenní pobyt v horském městečku Zakopané. Návštěva starého dřevěného kostela.
S průvodcem okruh starou částí městečka se spoustou dřevěnic, muzeí, obchůdků, vyhlášených cukráren a
hospůdek. Zastávka u obráceného domu stojícího na střeše. Zájemci výjezd lanovkou (pěší výstup) na
Gubalówku – vyhlídkové místo na Vysoké Tatry a krátká procházka. Návštěva tržiště, které je plné
lidových výrobků ze dřeva, kůže, textilu a skla, horalských punčů, grilovaných sýrů a dalších pochutin.
Později odpoledne odjezd domů. Návrat do 22.00 hod.

cena : 2.690,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní + večeří, průvodce, obecní poplatky, zákonné
pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B v zahraničí.
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

- 100,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : privátní domy, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, na vyžádání 3 lůžkové.
Stravování : snídaně i večeře přímo na ubytování. V Zakopaném velké množství stylových hospůdek a
restaurací.
Doprava:
zájezdovým autobusem s klimatizací. Na zastávkách možnost základního občerstvení.
Nástupní místa: Uherské Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč.
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

