turisticko - poznávací zájezd

KOUZELNÁ PŘÍRODA

Perly Českosaského Švýcarska
Pravčická brána – plavba soutěskami - skalní pevnost Königstein
zámek Děčín - skalní vyhlídky a mosty Bastei

20. – 22. června 2021

(ne-út)

č.zájezdu: 3120061

Velmi oblíbený zájezd, který opakujeme pro velký zájem klientů již několik let. Zájezd do oblasti
Českosaského Švýcarska na české i německé straně. Navštívíme naši největší přírodní atrakci této oblasti
Pravčickou bránu a projdeme a proplujeme atraktivní soutěsky Českého Švýcarska. Navštívíme Saské
Švýcarsko (Německo) s jeho atraktivními místy, která patří mezi nejnavštěvovanější ve střední Evropě.
Zájezd jistě umocní i ubytování přímo pod zámkem Děčín. Jedná se o turisticko-poznávací zájezd.
Turistické trasy 6-9 km denně.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd autobusem na Mezní Louky u Hřenska. Turistickým chodníkem kolem
Křídelních stěn průchod na Pravčickou skálu, prohlídka včetně vyhlídkových teras a sestup přes jeskyni
Českých bratří do Hřenska. Celkem 9 km. Přejezd do Děčína na ubytování. Večeře, nocleh. Zájemci večerní
vycházka do centra města.
2.den: po snídani přejezd přes Hřensko do Německa. Návštěva jedné z největších atraktivit Saského
Švýcarska – skalních mostů Bastei. Promenádní vyhlídkový okruh včetně návštěvy zbytků hradu. Přejezd
k Labi ke stolové hoře Königstein (pevnost, jedna z největších skalních pevností ve Střední Evropě –
prohlídka). Návrat do Děčína a prohlídka zámku a zahrad. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd na Mezní Louku. Sestup k říčce Kamenici a průchod po lávkách Divokou
soutěskou včetně plavby její nejužší částí. Přechod do Edmuntovy (Tiché) soutěsky, plavba lodičkou kolem
vodopádu a průchod po vysekaných chodnících a skalními tunely do Hřenska. Občerstvení, drobné nákupy.
Návrat do 22.00 hod.

cena :
4.150,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, průvodce, mapky s popisem doporučených tras,
obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10 a připojištění typ B.
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

- 150,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v centru Děčína. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC a sprchou. Zájemci mají
možnost ubytování ve třílůžkovém pokoji.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Dále je možné využít místní restaurace a obchody.
Doprava:
zájezdovým autobusem.
Nástupní místa: Lípa, Slušovice (min. 8 osob), Zlín, Malenovice, Otrokovice, Kroměříž, Vyškov (min.
8 osob). Po předchozí dohodě nasedání po trase.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

