JEDNODENNÍ RELAXACE

2022

ZIMA - JARO
JÍZDNÍ ŘÁD TERMÁL BUSŮ - JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
TRASA C : Uh.Hradiště – Kaufland, výjezd na kruháč, Babice – autob.zast. (+10 min.), Napajedla autob. nádr. (+15 min.), Kvítkovice – autob. zast. před křiž. na Zlín (+18 min.), Malenovice - křižov. trolej. zast. (+22 min), Zlín - JS Billa parkoviště (+40 min) Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr město
(+45 min.), Zlín - autob. zastávka (směr Vsetín) nad nemocnicí (+53 min.), Želechovice – autob. zast. (+57
min.), Vizovice - autob.zast. na náměstí (+70 min), Valašská Polanka -benzinka směr Lužná (+85 min),
Horní Lideč – křižov. (+95 min). Nasedání po trase Bílovice – Jarošov – Uh. Hradiště na dotaz v CK.

TRASA E : Lípa - aut. zast. Rybárna, Želechovice - autob. zast. (+2 min.), Zlín - autob. zast. nad
nemocnicí směr Zlín (+7 min.), Zlín - JS Billa parkov. (+20 min.), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku - směr
město (+30 min.), Malenovice – křiž. - trolej. zast. (+35 min.), Kvítkovice – autob. zast. směr Napajedla
(+40 min.), Napajedla – autob. nádr. (+50 min.), Uh.Hradiště - Kaufland – výjezd na kruháč (+65 min.).

Možnost přisedání v obcích po trase na zastávkách autobusu po předchozí dohodě v CK.
Skupiny nad 25 osob po dohodě i mimo trasu.
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

Cena obsahuje: dopravu autobusem a technický doprovod.
Příplatky: zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí + 25,-Kč/os. Nutno nahlásit datum narození
a adresu trvalého bydliště minimálně 3 pracovní dny před odjezdem.
Realizace zájezdu: CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací
v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

Pasohlávky – AQUALAND MORAVIA
Cena dopravy:

svět vodních atrakcí i relaxace

620,-Kč – dospělá osoba 600,-Kč – děti do 15 let a zralý věk nad 50 let

so 9.4./E
Program: odjezd trasa E v 6.40 hod., místa přisedání a časy - viz jízdní řád. Celodenní koupání v areálu,
který patří k nejmodernějším zábavním vodním parkům v České republice. Naleznete jej v turistické lokalitě
jižní Moravy s nádherným výhledem na Pálavu. Teplota bazénů je 28-39°C. Nekonečnou zábavu si zde užijí
děti i dospělí. Pro vodní radovánky je pro Vás připraveno celkem 12 bazénů (v zimě 9), které obsahují vodu
z termálního vrtu. Za příplatek si můžete dopřát jednorázový 120 minutový odpočinek v saunovém
komplexu.
Návrat do 20.30 hod.
Vstupné 2022 – dle termínu zájezdu, aktuální ceny viz. www.aqualand-moravia.cz
Informativně k lednu 2022: celý den dospělá os. 999,- Kč, děti od 6 let, studenti, senioři nad 60 let 599,-Kč.
Hradí si účastník sám na pokladně nebo E-SHOPU dle vybraných služeb.

Organizátor:

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

Chocholów – Polsko

MODERNÍ TERMÁL NA ÚPATÍ TATER HIT MINULÝCH LET

800,-Kč – dospělá osoba

780,-Kč – děti do 15 let a zralý věk nad 50 let

st 9.2./C so 12.3./C st 6.4./ C so 23.4./C

(v týdnu -méně lidí, nižší vstupné, ideální pro seniory)

Cena dopravy:

Program: odjezd trasa C v 4.20 hod. – viz jízdní řád. Přejezd přes Slovensko do Chocholówa (Polsko)
nedaleko Zakopaného. Celodenní koupání v moderním komplexu termálů, který uspokojí i náročnou klientelu.
Vnitřní i venkovní bazény s výhledy na Tatry, klidové bazény, velká spousta vířivek, které jedou neustále,
dětský ráj se skluzavkami a hrady, vodní bar i restaurační zařízení. Relaxace v křišťálově čisté termální vodě o
teplotě až 38°C, která příznivě působí na pohybové ústrojí a krevní oběh. Termály, který stojí za to vyzkoušet.
Super saunový svět. Ideální tip pro kolektivní zájezd.
Návrat do 22.00 hod.
Vstupné 2022 – dle termínu zájezdu, aktuální ceny viz. www.chocholowskietermy.pl
Informativně k lednu 2022: celý den dospělá os. 89,- zlotých, děti do 13 let 65,- zlotých, nad 60 let 75,- zlotých,
saunový svět +30,- zlotých.
Vybírá průvodce v autobuse v měně Zloté.

Velký Meder – jižní Slovensko
Cena dopravy:

známé jako Čalovo

680,-Kč – dospělá osoba 660,-Kč – děti do 15 let a zralý věk nad 50 let
so 19.3./E

Program: odjezd trasa E v 4.40 hod. - viz jízdní řád. Koupání v areálu s moderním krytým i venkovním
bazénem s teplotou vody 32-39°C doplněný o vodní trysky a vnitřní i venkovní tobogán. Nově velký plavecký
bazén. V letním období vodní zážitkový areál pro děti i dospělé. Tento termál patří mezi jeden z nejoblíbenějších
a stále se rozrůstajících areálů na Slovensku. Blahodárný vliv má hlavně na nemoci pohybového aparátu.
Vstupné 2022 – dle termínu zájezdu, aktuální ceny viz. www.thermalcorvinus.sk
Informativně k lednu 2022: celý den dospělá os. 15,- Euro, děti 3-15 let a senioři nad 62 let 12,- Euro
Vybírá průvodce v autobuse v měně Euro.
Návrat do 22.00 hod.

Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)
Cena dopravy:

660,-Kč – dospělá osoba

termály pro starší

640,-Kč – děti do 15 let a zralý věk nad 50 let

so 19.2./E st 2.3./ E so 26.3./E so 16.4./E (v týdnu -méně lidí, nižší vstupné, ideální pro seniory)
Program: odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz jízdní řád. Koupání v termálech nedaleko od Bratislavy. Termální
prameny mají léčivou vodu světově uznávanou, která je zařazena mezi nejlepší léčebné vody na pohybové
ústrojí v Evropě a 4 nejlepší v Maďarsku. Předností je oddělení klidových odpočinkových bazénů od bazénů
zážitkových s tryskami a proudy. Teplota vody od 33-38°C, 5 bazénů. Krytý plavecký bazén s termální vodou,
který má na rozdíl od jiných termálů celoroční provoz. Lehátka u bazénu zdarma, obsluha v restauraci slovensky
mluvící. Nejsou tobogány a zážitkové bazény pro děti.
Návrat do 22.00 hod.
Vstupné 2022 – dle termínu zájezdu, aktuální ceny viz. www.tha.hu, www.flexumthermal.hu
Informativně k lednu 2022: celý den dospělá os. a senioři 12,- Euro, děti 6-18 let 9,- Euro.
Vybírá průvodce v autobuse v měně Euro.

Bešeňová – srdce Liptova
Cena dopravy:

zmodernizované termály na Slovensku

720,-Kč – dospělá osoba 700,-Kč – děti do 15 let a zralý věk nad 50 let
pá 15.4./C (Velikonoce)

Program: odjezd trasa C v 6.30 hod. - viz jízdní řád. Celodenní koupání v kompletně zrekonstruovaném
termálním komplexu Bešeňová - 12 vnitřních a venkovních bazénů s termální vodou 32-40°C, vnitřní tobogán a
vířivky, krytá věž s tobogány o délce 1 km, bazén s vodními vlnami, bazén s vodním barem, dětský ráj s vodním
hradem, vitální svět, plochy s lehátky, vybavené šatny a občerstvení. Moderní areál na Slovensku, který se stále
rozrůstá.
Návrat do 21.30 hod.
Vstupné 2022 – dle termínu zájezdu, aktuální ceny viz. www.besenova.com
Informativně k lednu 2022: dospělí 31,-Euro. Děti 6-12 let 23,-Euro. Junioři 12-18 let a senioři nad 60 let 26,Euro. Hradí si účastník sám na pokladně nebo E-SHOPU dle vybraných služeb.

Skupiny nad 35 osob.
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.

