NĚMECKO

pobytově - cyklistický zájezd

OBLÍBENÝ ZÁJEZD!!!

LUŽICKÁ JEZERA
Ďáblův most – Bad Muskau – památky UNESCO
Na kolech po cyklostezkách kolem jezer s koupáním – ideální roviny

21. – 24. července 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5221072

Super zájezd, který jistě zaujme spousty cyklistů. Zájezd do ráje cyklistů a bruslařů. Etapy jsou ve většině
případů vedeny po cyklostezkách s perfektním asfaltovým povrchem, rovinatým terénem. Budeme se pohybovat
v krajině bývalých hnědouhelných dolů, kterou lidé přetvořili k rekreaci. Oblast se svými 25 jezery se stává
největší umělou vodní plochou Evropy. Krásné nové a široké cyklostezky, prohlídky měst a turistických atrakcí,
koupání v jezerech s průzračnou vodou a opalování na krásných písčitých plážích s restauracemi.

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI I PRO BRUSLAŘE nebo KOLOBĚŽKY.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a
mapky doporučených tras v buse.
1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Přejezd do Německa do
Senftenbergu.. Vyložení kol a okruh kolem jezer Senftenberger See,
Geierswalder See a Partwitzer See s prohlídkou města Senftenberg a
s možností lyžování v kryté lyžařské hale (výbavu půjčují na místě).
Celá trasa cca 45 km po absolutní rovině, možnosti zkrácení.
Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd do města Spremberg na řece
Sprévě. Okruh kolem jezera Talsperre Spremberg přes krásné
borovicové lesy. Celá trasa cca 36 km. Zájemci mohou jet na kolech až
na ubytování (+ cca 29 km). Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd do Bad Muskau, vyložení kol.
Prohlídka Starého a Nového zámku a na kolech prohlídka německé i
polské strany parku (UNESCO). Dále do Kromlau - prohlídka
jedinečného Ďáblova mostu a okolního parku. Přes Weisswasser
k vyhlídkové věži s výhledem na hnědouhelný důl a největší těžební
stroj na světě a po jeho okraji k jezeru Bärwalder See, koupání,
opalování. Celkem cca 35 km, možnost prodloužení. Večer autobusem
návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kolech přímo z ubytování kolem Knappensee, Silbersee k jezeru Dreiweiberner See.
Celkem cca 20 km. Možnost prodloužení trasy o okruh kolem jezera Scheibe See (navíc cca 25 km).
Koupání, opalování. Odpoledne naložení kol a odjezd. Příjezd do Zlína v pozdních nočních hodinách.
cena : 10.650,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.) do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : velmi hezký rodinný hotel. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se sprchou a WC.
Stravování : výborná polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min.8 osob), Přerov,
Olomouc
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

