degustačně – poznávací zájezd

NOVINKA!!!

ZA VÍNEM NA TOKAJ
pohodový zájezd - poznání + víno + termály

28. - 31. října 2021

(čt-ne)

č.zájezdu: 3228101

Letošní super novinka pro pohodáře, která nás zavede do velmi atraktivních částí Maďarska a Slovenska.
Zájezd je určen pro milovníky dobrého vína ale i pro ty, kteří chtějí poznat krásy tokajské oblasti. Každý den
navštívíme atraktivní a neobvyklé sklepy na víno a každý den budou jiné, ať už labyrinty chodeb pod vesnicemi nebo
sklípky tesané ve skalách či zavrtané do hlíny. Samozřejmostí je ochutnávka vín. Navštívíme zajímavosti kraje – hrad
Füzer s krásnými výhledy, město Sarospatak, kde působil Komenský a místní termály, středověkou hospodu. V tomto
období jsou vinice krásně zbarveny a je zde velmi příjemné klima.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd přes Žilinu, Ružomberok, Poprad do Košic – prohlídka nádherně
upraveného centra města, katedrála Svaté Alžběty, park s hrající fontánou a zvonkohrou, dřevěnéný kostel a možnost
oběda. Odpoledne přejezd do oblasti Slovenské Tokaje, do vesnice Malá Trňa. Prohlídka unikátního systému sklepů
na víno s ochutnávkou vína a nákupu vín. Zájemci procházka mezi vinicemi k místní rozhledně ve tvaru sudu –
výhledy na tokajskou oblast. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd k hradu Füzér, prohlídka opraveného hradu s nádhernými výhledy. Odpoledne
přejezd k ukrajinské hranici do Čierné nad Tisou - prohlídka místního obrovského železničního nádraží, kde se
zastavil čas. Přejezd do vesnice Malý Horeš. Prohlídka místních velmi atraktívních sklepů na víno, posezení u sklepa
a ochutnávka vína. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: Přejezd do Maďarské vesničky Hercegkút. Krátká vycházka na Kalvariji – hezké místo s výhledy. Návštěva
místních sklepů, připomínajících hobití vesničku. Posezení s ochutnávkou vína. Přejezd do Sárospataku – město kde
působil J.A.Komenský. Prohlídka hradu a parku. Zájemci 2-hodinové koupání v termálech nebo individuální program
ve městě. Na zpáteční cestě zastávka u vesnice Bara. Nová velmi atraktivní vinotéka s výhledy, v italském stylu mezi
vinicemi. Krátká zastávka na kávu nebo ochutnávku vína. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel a přejezd do městečka Tokaj. Prohlídka města a možnost ochutnávky a nákupu
vyhlášených tokajských vín, která jsou považována za nejlepší dezertní vína na světě. Tato oblast je zapsána na
seznamu dědictví UNESCO. U městečka Boldogköváralja zájemci prohlídka nádherného hradu na skále a možnost
oběda ve středověké hospodě (stylový interiér, výborná jídla). Odjezd zpět do ČR. Návrat do Zlína do půlnoci.

cena :

6.790,-Kč/osoba

Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-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

min. počet účastníků: 17 osob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, základní ochutnávku vína v Malé Trni, Malém Horeši
a Hercegkútu, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Cena nezahrnuje: vstupy a další konzumaci vína, která není uvedena v „cena zahrnuje“.

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : penzion - dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC na pokoji (na přání třílůžkové).
Stravování : polopenze v restauraci.
Doprava:
zájezdovým autobusem.
Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice.
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

