LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

2022

pá 4.2. Jeseníky - Dolní Morava
super středisko
BĚŽKY + SJEZD
Cena dopravy: 740,- Kč – dospělá osoba
720,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd do Dolní Moravy pod Kralický Sněžník. Celodenní lyžování ve středisku, které patří mezi nejmodernější na
Moravě. Skipasy si hradí každý sám dle vlastního výběru.
viz. www.dolnimorava.cz
Pro běžkaře 47 km upravovaných panoramatických tras, výjezd na chatu Slaměnku lanovkou. Nádherné výhledy, u
chaty nová atrakce kraje – Stezka do oblak. 14 km sjezd do údolí.
NASEDÁNÍ: 5.20 Uh. Hradiště – parkov. u Kauflandu, 5.30 Babice – autob. zast, 5.35 Napajedla – autob.
nádr., 5.40 Kvítkovice – autobus. zastávka směr Zlín – před křižov., 5.45 Malenovice – křižovatka, trolej.
zastávka, 5.50 Zlín – U Zámku - trolejb. zast. – směr Jižní svahy, 6.00 Zlín – JS Billa parkoviště, 6.10 Fryšták –
náměstí, 6.30 Hulín – zast. náměstí.
Návrat do 20.00 hod.
so 12.2. Stühleck (Spital am Semmering)
Rakousko
SJEZDAŘI
Cena dopravy: 1020,- Kč – dospělá osoba
1000,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd do lyžařského střediska Stühleck cca 90 km za Vídní. Celodenní lyžování v moderním středisku na východě
Rakouska. Předností tohoto střediska jsou široké dobře upravované sjezdovky převážně střední náročnosti, kryté
sedačkové lanovky, areály pro snowboardisty, občerstvení a hlavně tisícimetrové převýšení při sjezdu. Skipasy si
hradí každý sám dle vlastního výběru.
viz. www.stuhleck.at
NASEDÁNÍ: 4.10 Lípa – zast. Rybárna, 4.15 Želechovice – zast. křižovatka, 4.20 Zlín – zast. nad nemocnicí –
Věžové domy, 4.25 Zlín – trolej. zast. u ABS – podchod, 4.30 Malenovice – křižovatka, trolej. zast., 4.35
Kvítkovice – Lidl, autobus. zast. směr Napajedla, 4.40 Napajedla – u Fatry, 4.55 Uh. Hradiště – benzinka ČSAD
– Malinovského, 5.35 Veselí n. Mor. – městský úřad, 5.45 Strážnice – h. Strážnice, 5.55 Hodonín-Lužice –
benzinka ÖMV.
Návrat do 22.00 hod.
so 19.2. Jeseníky - Kouty nad Desnou / Červenohorské sedlo
BĚŽKY + SJEZD
Cena dopravy: 740,- Kč – dospělá osoba
720,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd do Koutu nad Desnou. Zájemci o celodenní lyžování ve středisku, které patří mezi nejmodernější na
Moravě zde vysednou a navečer je zde autobus vyzvedne. Skipasy si hradí každý sám dle vlastního výběru.
Běžkaři: výjezd lanovkou na Medvědí horu a okruhy kolem horní nádrže Dlouhé Stráně. Zdatnější sjezd na běžkách
do Koutů nad Desnou.
viz. www.kouty.cz
Výjezd autobusem na Červenohorské sedlo. Sjezdaři celodenní lyžování ve vyhledávaném středisku. Skipasy si
hradí každý sám dle vlastního výběru. Běžkaři: mají výběr z několika tras dle vlastního uvážení a zdatnosti.
Doporučené trasy - Červ. sedlo – Šerák (Vozka) a zpět nebo hřebenem z Červ. sedla na Švýcárnu a Praděd a zpět.
Možnost využít okruhy na sedle nebo sjezd do Koutů n./Desnou.
viz. www.cervenohorskesedlo.eu
NASEDÁNÍ: 5.20 Uh. Hradiště – parkov. u Kauflandu, 5.30 Babice – autob. zast, 5.35 Napajedla – autob.
nádr., 5.40 Kvítkovice – autobus. zastávka směr Zlín – před křižov., 5.45 Malenovice – křižovatka, trolej.
zastávka, 5.50 Zlín – trolejb. zast. U Zámku – směr Jižní svahy, 6.00 Zlín – JS Billa parkoviště, 6.10 Fryšták –
náměstí, 6.30 Hulín – zast. náměstí.
Návrat do 20.00 hod.
so 26.2. Jeseníky - Dolní Morava
super středisko
BĚŽKY + SJEZD
Cena dopravy: 740,- Kč – dospělá osoba
720,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd do Dolní Moravy pod Kralický Sněžník. Celodenní lyžování ve středisku, které patří mezi nejmodernější na
Moravě. Skipasy si hradí každý sám dle vlastního výběru.
Pro běžkaře 47 km upravovaných panoramatických tras, výjezd na chatu Slaměnku lanovkou. Nádherné výhledy, u
chaty nová atrakce kraje – Stezka do oblak. 14 km sjezd do údolí.
viz. www.dolnimorava.cz
NASEDÁNÍ: 5.20 Uh. Hradiště – parkov. u Kauflandu, 5.30 Babice – autob. zast, 5.35 Napajedla – autob.
nádr., 5.40 Kvítkovice – autobus. zastávka směr Zlín – před křižov., 5.45 Malenovice – křižovatka, trolej.
zastávka, 5.50 Zlín – U Zámku - trolejb. zast. – směr Jižní svahy, 6.00 Zlín – JS Billa parkoviště, 6.10 Fryšták –
náměstí, 6.30 Hulín – zast. náměstí.
Návrat do 20.00 hod.

Skupiny nad 35 osob :

termín kdykoliv, přistavení autobusu dle dohody.

pá 4.3. Jeseníky - Kouty nad Desnou / Červenohorské sedlo
BĚŽKY + SJEZD
Cena dopravy: 740,- Kč – dospělá osoba
720,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd do Koutu nad Desnou. Zájemci o celodenní lyžování ve středisku, které patří mezi nejmodernější na
Moravě zde vysednou a navečer je zde autobus vyzvedne. Skipasy si hradí každý sám dle vlastního výběru.
Běžkaři: výjezd lanovkou na Medvědí horu a okruhy kolem horní nádrže Dlouhé Stráně. Zdatnější sjezd na běžkách
do Koutů nad Desnou.
viz. www.kouty.cz
Výjezd autobusem na Červenohorské sedlo. Sjezdaři celodenní lyžování ve vyhledávaném středisku. Skipasy si
hradí každý sám dle vlastního výběru. Běžkaři: mají výběr z několika tras dle vlastního uvážení a zdatnosti.
Doporučené trasy - Červ. sedlo – Šerák (Vozka) a zpět nebo hřebenem z Červ. sedla na Švýcárnu a Praděd a zpět.
Možnost využít okruhy na sedle nebo sjezd do Koutů n./Desnou.
viz. www.cervenohorskesedlo.eu
NASEDÁNÍ: 5.20 Uh. Hradiště – parkov. u Kauflandu, 5.30 Babice – autob. zast, 5.35 Napajedla – autob.
nádr., 5.40 Kvítkovice – autobus. zastávka směr Zlín – před křižov., 5.45 Malenovice – křižovatka, trolej.
zastávka, 5.50 Zlín – trolejb. zast. U Zámku – směr Jižní svahy, 6.00 Zlín – JS Billa parkoviště, 6.10 Fryšták –
náměstí, 6.30 Hulín – zast. náměstí.
Návrat do 20.00 hod.
so 5.3. Kubínská Hola
Slovensko
SJEZDAŘI
Cena dopravy: 700,- Kč – dospělá osoba
680,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd přes Žilinu do Dolného Kubína. Celodenní lyžování ve středisku, které má 2 sedačkové lanovky a dalších 8
vleků ve výškách 720 – 1396 m. Celkem 14 km sjezdovek. Nejdelší je 3 km dlouhá. Skipasy si hradí každý sám dle
vlastního výběru.
viz. www.kubinska.sk
NASEDÁNÍ: 5.20 Uh. Hradiště – parkov. u Kauflandu, 5.30 Babice – autob. zast, 5.35 Napajedla – autob.
nádr., 5.40 Kvítkovice – autobus. zastávka směr Zlín – před křižov., 5.45 Malenovice – křižovatka, trolej. zast,
5.50 Zlín – U Zámku - trolejb. zast. – směr Jižní svahy, 6.00 Zlín – JS Billa parkoviště, 6.10 Zlín – Věžové domy,
6.20 Vizovice – náměstí, 6.35 Val.Polanka – benzinka, Horní Lideč – kruháč.
Návrat do 20.00 hod.
pá 11.3. Velká Rača
Slovensko
SJEZDAŘI
Cena dopravy: 640,- Kč – dospělá osoba
620,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd přes Makov a Čadcu do Oščadnice. Celodenní lyžování ve středisku, které patří mezi oblíbené díky třem
sedačkovým lanovkám. Skipasy si hradí každý sám dle vlastního výběru.
viz. www.snowparadise.sk
NASEDÁNÍ: 5.20 Uh. Hradiště – parkov. u Kauflandu, 5.30 Babice – autob. zast, 5.35 Napajedla – autob.
nádr., 5.40 Kvítkovice – autobus. zastávka směr Zlín – před křižov., 5.45 Malenovice – křižovatka, trolej.
zastávka, 5.50 Zlín – trolejb. zast. U Zámku – směr Jižní svahy, 6.00 Zlín – JS Billa parkoviště, 6.10 Zlín –
Věžové domy, 6.20 Vizovice – zast. náměstí, 6.35 Vsetín – autob. nádraží č.1
Návrat do 20.00 hod.
so 12.3. Stühleck (Spital am Semmering)
Rakousko
SJEZDAŘI
Cena dopravy: 1020,- Kč – dospělá osoba
1000,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Přejezd do lyžařského střediska Stühleck cca 90 km za Vídní. Celodenní lyžování v moderním středisku na východě
Rakouska. Předností tohoto střediska jsou široké dobře upravované sjezdovky převážně střední náročnosti, kryté
sedačkové lanovky, areály pro snowboardisty, občerstvení a hlavně tisícimetrové převýšení při sjezdu. Skipasy si
hradí každý sám dle vlastního výběru.
viz. www.stuhleck.at
NASEDÁNÍ: 4.10 Lípa – zast. Rybárna, 4.15 Želechovice – zast. křižovatka, 4.20 Zlín – zast. nad nemocnicí –
Věžové domy, 4.25 Zlín – trolej. zast. u ABS – podchod, 4.30 Malenovice – křižovatka, trolej. zast., 4.35
Kvítkovice – Lidl, autobus. zast. směr Napajedla, 4.40 Napajedla – u Fatry, 4.55 Uh. Hradiště – benzinka ČSAD
– Malinovského, 5.35 Veselí n. Mor. – městský úřad, 5.45 Strážnice – h. Strážnice, 5.55 Hodonín-Lužice –
benzinka ÖMV.
Návrat do 22.00 hod.

Stornopodmínky:

za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován stornopoplatek.

6 a více pracovních dnů před odjezdem 0,-Kč
5-3 pracovních dnů před odjezdem
100,-Kč

2 pracovní dny před odjezdem
1 pracovní den nebo nenastoupení

200,-Kč
100% ceny

Příplatky: zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí Rakousko + 70,-Kč/os, Slovensko + 60,- Kč/os.
Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště minimálně 3 pracovní dny před odjezdem. Obsahuje
pojištění na škodu 3.osobě, trvalé následky úrazu a veškeré léčebné výlohy v zahraničí vč. transportů (lyžování nezahrnuje volný terén, pouze sjezdovky).
Realizace zájezdu:

Organizátor:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 dny před realizací v případě, že bude
přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín

Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín
www.rapantaspol.cz
tel.: 774 742 307
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

