poznávací zájezd

NOVINKA !!!

ČESKÁ KANADA
Zajímavá zákoutí přírodního parku
SLAVONICE + LANDŠTEJN + ČERVENÁ LHOTA + TELČ + JINDŘ. HRADEC

15. – 18. července 2021 (čt-ne)

č.zájezdu 3115071

Zájezd do přírodního parku Česká Kanada. Místní krajina do jisté míry navozuje atmosféru severoamerické
divočiny – rybníky připomínající kanadská jezera, rozlehlé lesy s bizarními žulovými útvary, typickými pro tuto
oblast, louky a meze zdobící kamenité ostrůvky či osamocené balvany. Oblast má rovněž co nabídnout
z památek – historická královská městečka, hrady, zámky, úzkokolejku. Mírně zvlněný terén je ideální pro
cyklistické a turistické výlety. Zájezd vhodný i pro rodiny s dětmi.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem.
1.den: odjezd v ranních hodinách do Nové Bystřice, krátká prohlídka města (památková zóna, zámek, park),
přejezd k hradu Landštejn (mohutná zřícenina s výhledy), zastávka na bizoní farmě. Zájemci lehká turistika
(cca 5 km) kolem rybníku Komorník (ideální místo na koupání) na ubytování. Ostatní přejezd do Strmilova,
prohlídka podzemí nebo návštěva tkalcovny s možností exkurze. Ubytování, večeře a nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem do Slavonic. Prohlídka města (unikátní podzemí, historické centrum),
Pevnostního areálu a Muzea samorostů (unikátní a atraktivní muzeum, které se objevilo v mnoha filmech).
Návštěva výroby Mařížské keramiky (možnost vytočit si na kruhu svou misku nebo namalovat keramiku).
Přejezd přes Český Rudolec, zastávka (centrum České Kanady, zámek, minipivovar) do Valtínova. Krátký
výstup na Havlovu horu – odpočinkový areál, rozhledna a zájemci pěšky na Ďáblovu prdel – nejznámější
skalní útvar přírodního parku + 3 km). Přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd do Červené Lhoty. Prohlídka romantického zámku, kde se točila spousta pohádek.
Poté do Jindřichova Hradce, prohlídka města (centrum, hrad, zámek, rybník Vajgar, možnost jízdy vláčkem
úzkokolejkou). Večeře, nocleh.
4.den: po snídani do Telče. Prohlídka města zapsaného v UNESCO (zámek, vyhlídková věž, centrum,
minipivovar). Odpoledne odjezd do Zlína. Příjezd kolem 22.00 hod.

cena :
4.450,-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 : rodinný penzion. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci penzionu. Dále možnost využít místní restaurace a obchody.
Doprava: zájezdovým autobusem
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov (min.8 osob), Brno-Rohlenka.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

