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Cyklistika je doplněk pěší turistiky - abychom nemuseli po rovině a z kopce
chodit pěšky a do kopce se měli o co opřít.

AKCE do 31.3.2022 – změna zájezdu ZDARMA
Organizátor:

cestovní kancelář

Rapant s.r.o., Zlín

Prodejní centrum ABS, trolej. zastávka u brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín

Rezervace:

tel.: 573 776 580 mob.: 774 742 307
www.rapantaspol.cz
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

Vážení klienti, příznivci cykloturistiky.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou věnujete naší cestovní kanceláři. Již dvě sezóny neproběhly podle našich plánů
a představ. Stále však věříme tomu, že se situace uklidní a v cestování nám nebude nic a nikdo bránit. Pokud máte
ještě doma poukazy vydané naší kanceláří, použijte je, prosím, do konce roku 2021 na úhradu zálohy zájezdu
objednaného z tohoto nového katalogu. Doufáme, že si z naší nové nabídky vyberete a že se brzy na některém
z našich zájezdů potkáme. Svojí účastí podpoříte dobré fungování naší kanceláře i v příštích letech.
Jistě jste zaznamenali navýšení cen našich zájezdů. Jedná se o trend, který bohužel nemůže naše kancelář ovlivnit.
Značně se zdražila autobusová doprava, ubytování, stravování a všechny další služby. A naše kancelář, stejně jako
všechny další cestovní kanceláře, Vám pak v katalogu nabízí balíčky těchto služeb.
A jaké akce Vám můžeme doporučit? Ze zahraničních oblíbené Slovinské pobřeží, Dolomity a Lužická jezera.
Nebo novinky Kolem Balatonu, Štýrsko, Itálie – Alpe Adria a Německo – Mosela. Z tuzemských oblíbené Krušné
hory či Babiččino údolí. Z novinek Jižní Moravu, Plzeňsko, Rychlebské vrchy, Orlické hory, Litomyšl a Třebíčsko.
Doufáme, že se Vám naše nabídka bude líbit. Na setkání s Vámi na cyklistických stezkách u nás nebo v zahraničí
se těší
pracovníci cestovní kanceláře Rapant Zlín s.r.o.
Verča, Věrka, Bob a Jarda.

Pojištění
Zákonné pojištění: CK je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojišťovny, číslo pojistné
smlouvy 11- 64495 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz
Kompletní cestovní pojištění u zájezdů:

typ pojištění je upřesněn u zájezdu

balík A10: cestovní pojištění pro účastníky domácích zájezdů – obsahuje pojištění na storno z vážných
zdravotních a životních důvodů, na trvalé následky úrazu, na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel.
balík B: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí,
asistenční služby v zahraničí, pojištění na storno z vážných zdravotních a životních důvodů, pojištění na trvalé
následky úrazu, pojištění na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel.
balík A30, A60: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění stejné jak u balíku
B + navíc doplňková připojištění – opožděný nástup na zájezd, zpoždění hromadného dopravního prostředku,
předčasného návratu a nečerpaných služeb, doprovodu rodinného příslušníka, zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
a pojištění nevydařené dovolené.
balík PANDEMIC: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů s rozšířeným krytím nákladů
spojených s onemocněním Covid-19. Pojištění je za příplatek a bez omezení věku. Nutno uzavřít se zálohou zájezdu.

Podrobný rozsah pojištění včetně výše limitů obdrží účastník při sepisování cestovní smlouvy.
Tabulky pojištění jsou taky k nahlédnutí na internetových stránkách www.rapantaspol.cz
Covid-19: Situace v ČR i v zahraničí se mění každý týden. Podmínky cestování a vstupů jsou u každého zájezdu jiné.
Ve většině případů je potřeba mít potvrzení o bezinfekčnosti. Podmínky u jednotlivých zájezdů jsme schopni Vám
sdělit cca týden před odjezdem. O změnách klienty informujeme telefonicky nebo mailem.

Všeobecné informace
Možnosti objednání zájezdu: telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné sepsání
smlouvy a zaplacení zálohy. Zájezd je nutno doplatit nejpozději 6 týdnů před odjezdem!!! Smlouvu lze sepsat
v kanceláři CK nebo přes internet. Úhrada hotově nebo na účet CK. Možnost vystavení faktury.

Před zaplacením zálohy zájezdu je třeba mít sepsanou a podepsanou cestovní smlouvu!
Realizace vícedenního zájezdu: nejpozději 10 dnů před odjetím zájezdu CK rozhoduje o realizaci
vícedenního zájezdu – podmínkou realizace je minimálně daný počet přihlášených a zaplacených účastníků. Týden
před odjezdem účastníci vícedenního zájezdu obdrží podrobnější informace k zájezdu (nástupní časy a místa,
doporučené kapesné a trasy, další info… ). Informativní mapky doporučených cyklotras obdrží v autobuse.
Všeobecné smluvní podmínky: při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné
podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu. Také na www.rapantaspol.cz

Nástupní místa do autobusu - cyklozájezdy
Doprava zájezdovým autobusem. Kola umístěna ve vozíku – nakládání kol při odjezdu na předem určených místech.
Při každém nakládání je nutno vozík rozplachtovat, proto počet nástupních míst je u každého zájezdu omezen. Z kol je
třeba sundat všechny součásti, které by mohly za jízdy upadnout (světla, měřiče, láhve, brašny).

Elektrokola a atypická kola nutno nahlásit při přihlašování –
– nakládána budou pouze elektrokola potvrzená ve smlouvě!!!

Kompletní seznam cykloakcí CK Rapant Zlín – 2022
datum

místo

ubytování

cena

nocí/strava

terén

30.4.-3.5.
5.-8.5.
6.-8.5.
11.-15.5.

Slovinsko – Moravské Toplice
Maďarsko – Szeged + lázně Gyula
Jižní Morava
Kolem Balatonu

hotel 1/2-1/3

8.450,-

3xN,3xPP,bazény

rovina, luxusní termály

hotel 1/2-1/3

7.850,-

3xN,3xPP

rovina, cyklostezky

hotel 1/2-1/3

4.750,-

2xN,2xPP

zvlněný terén, víno

hotel 1/2-1/3

9.980,-

4xN,4xPP

kolem jezera, cyklostezky

19.-22.5.
26.-29.5.
2.-5.6.
9.-12.6.
9.-12.6.
16.-19.6.

Plzeňsko na kole
Česká Kanada
Rakousko - Štýrskem do Grazu
Žďárské vrchy a Sázava
Rakousko - Zell am See, Orlí hnízdo
Adršpach a Babiččino údolí

16.-19.6.
23.-26.6.
25.-28.6.
30.6.-3.7.
1.-5.7.
5.-9.7.

hotel 1/2-1/3

6.780,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, památky

penz. 1/2-1/3

5.950,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, krásná příroda

hotel 1/2-1/3

9.150,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, krásná příroda

hotel 1/2-1/3

6.250,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, krásná příroda

hotel 1/2-1/3

9.650,-

3xN,3xPP

doliny pod horskými velikány

hotel 1/2-1/4

6.100,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, památky

Šumava - centrální část, Modrava
Itálie – Dolomity pohodově na kole
Západočeské lázně
Po hřebenu Krušných hor – Cínovec
Slovinské pobřeží + Ljubljana
Slovinské pobřeží + Ljubljana

hotel 1/2-1/3

6.550,-

3xN,3xPP

hřebenové trasy

hotel 1/2-1/3

11.350,-

3xN,3xPP

doliny pod horskými velikány

hotel 1/2-1/3

6.850,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, památky

hotel 1/2-1/3

6.780,-

3xN,3xPP

hřebenové trasy

vilky 1/2-1/3

11.950,-

4xN,4xPP,bazény

pobřežní cyklostezky, moře

vilky 1/2-1/3

11.950,-

4xN,4xPP,bazény

pobřežní cyklostezky, moře

14.-17.7.
21.-24.7.
21.-24.7.
3.-7.8.
11.-14.8.
18.-21.8.

Rychlebské vrchy
Z hřebenů Krušných hor – Boží Dar
Lužická jezera – Sasko kola,brusle
Slovinsko – Bled a Bohinj
Z hřebenů Orlických hor do údolí
Litomyšl - krajem B. Smetany

penz. 1/2-1/3

6.150,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, krásná příroda

hotel 1/2-1/3

6.750,-

3xN,3xPP

hřebeny a dlouhé sjezdy

hotel 1/2-1/3

10.650,-

3xN,3xPP

ideální rovina, cyklostezky

hotel 1/2-1/3

12.580,-

4xN,4xPP,bazén

krásná příroda, jezera

hotel 1/2-1/4

6.480,-

3xN,3xPP

hřebeny a dlouhé sjezdy

hotel 1/2-1/3

6.450,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, památky

25.-28.8.
25.-28.8.
1.-4.9.
1.-6.9.
6.-12.9.
15.-18.9.

Liptov – pod vrcholy Tater
Přírodní park Třebíčsko
Slovinsko – Moravské Toplice
Itálie – Alpe Adria
Německo – Saara, Mosela, Rýn
Tichá a Divoká Orlice

penz. 1/2-1/3

6.650,-

3xN,3xPP

sjezdy dolinami pod horami

hotel 1/2-1/3

6.450,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, krásná příroda

bung. 1/2

8.450,-

3xN,3xPP,bazény

rovina, luxusní termály

hotel 1/2-1/3

12.750,-

4xN,4xSN,1xV

z hor k moři, cyklostezky

hotel 1/2-1/3

13.750,-

4xN,4xPP

vinicemi kolem řek, cyklostez.

hotel 1/2-1/3

6.650,-

3xN,3xPP

zvlněný terén, cyklostezky

Rakusko – údolí Wachau

hotel 1/2-1/3

8.380,-

3xN,3xPP

Dunajská cyklostezka

28.9.-1.10.

vysvětlivky: PP - polopenze SN-snídaně V-večeře

N-noclehy

CYKLOBUS ze Zlínska – jednodenní výjezdy
Jednodenní cyklozájezd je určen pro kohokoliv, kdo usedí na kole. Trasy 30 km
až kolik ujedete, trasy mají v převážné míře klesající charakter. Vhodné i pro
seniory a rodiny s dětmi. Nejezdí se v pelotonu. Každý jede podle svých
schopností a program mezi vysednutím a nasednutím do autobusu si přizpůsobuje
podle sebe. Od nás dostane mapku s doporučenou trasou a zajímavostmi.
Samostatný rozpis bude vydán během dubna 2022.

Skupiny nad 35 osob
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.
Organizátor – 1 místo zdarma. Možnost úhrady fakturou.
Průvodce a doporučené programy.

Připravíme trasy zájezdu dle přání skupiny.
informace :

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

www.rapantaspol.cz

INFORMACE K ZÁJEZDŮM CK RAPANT ZLÍN
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA : Přepravu zajišťujeme několika dopravci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Autobusová doprava je zajištěna kvalitními zahraničními autobusy. U řidičů si budete moci zakoupit občerstvení teplé i studené nápoje v Kč. Během cesty jsou cca každé 3-4 hodiny hygienické přestávky na odpočívadlech
vybavených WC. U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností zpoždění způsobeného
nečekanou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech apod., které nemůže CK ani dopravce ovlivnit.
ZASEDACÍ POŘÁDEK : Při tvoření zasedacího pořádku je rozhodující především datum zakoupení zájezdu záleží v jakém pořadí se klienti přihlašují. Můžeme také přihlédnout k individuálním požadavkům, které ovšem
negarantujeme. V případě zajištění předních míst v autobuse doporučujeme včasnou koupi zájezdu. Kupujete-li zájezd
na poslední chvíli, neočekávejte, že budete usazeni v přední části autobusu. Zasedací pořádek je známý až den před
odjezdem a podle něj klienty usazuje průvodce, příp. řidič.
POKYNY NA CESTU , PRŮVODCI : Pokyny na cestu jsou zasílány emailem nebo poštou - přímo naší CK nebo
cestovní kanceláří či agenturou, kde si klient zájezd zakoupil. Informace pro účastníky rozesíláme cca týden před
odjezdem. Na zájezdech Vás budou doprovázet naši zkušení průvodci. V některých městech nebo historických
objektech nedovoluje místní vyhláška vykonávat průvodcovskou činnost - pouze místním průvodcům s licencí
platnou v dané lokalitě.
UBYTOVÁNÍ : Převážně ve dvoulůžkových pokojích. Přihlásí-li se na zájezd samostatně cestující klient (klientka),
budeme se snažit najít a doobsadit tyto klienty s osobou stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
dle počtu samostatně přihlášených osob na daný zájezd. Pokud se však ke klientovi přes veškerou snahu nepodaří
najít spolubydlící, klient si musí připlatit za neobsazené lůžko v pokoji (informace ohledně příplatku v CK). O takové
situaci Vás budeme informovat cca týden před odjezdem zájezdu.
CESTOVNÍ DOKLADY : Před odjezdem si zkontrolujte své cestovní doklady (cestovní pasy, občanské průkazy), a
to hlavně jejich platnost. Za správnost dokladů si odpovídá každý účastník sám. Aktuální informaci o formalitách
vyžadovaných pro tranzit nebo vstup do dané země si můžete také zjistit na www.mzv.cz. Každý účastník (jak dítě,
tak dospělý) musí mít vlastní cestovní doklad. Nezapomeňte vzít sebou Vaši kartičku zdravotní pojišťovny, která je
nezbytná při jakémkoliv úrazu, jak v ČR tak v zahraničí. Průvodce může tyto doklady namátkově kontrolovat při
odjezdu na zájezd. Pokud Vás přes hranice nepustí, z jakéhokoliv důvodu, náklady na cestu zpět domů si hradíte sami.
NÁSTUPNÍ MÍSTA : Za platné nástupní místo odjezdu se považuje to, které je uvedeno v cestovní smlouvě
potvrzené cestovní kanceláří a zároveň je uvedeno v pokynech k odjezdu. Jakákoliv změna je možná pouze se
zpětným potvrzením CK RAPANT s.r.o.. Cestující musí být na místě srazu cca 15 minut před uvedeným odjezdem.
Pokud klient není připraven na místě odjezdu včas, musí si zajistit transfer sám a na vlastní náklady. CK má právo
změnit zajištění dopravy z daného místa a navrhne klientům nejbližší nástupní místo po trase. Min. počet 8 osob platí
pro vybraná nástupní místa u vybraných cyklo zájezdů.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY : Minimální počet účastníků u autobusových zájezdů je 35 osob, u leteckých dle rozpisu.
Může dojít ke změně programu, pořadí navštívených míst a objektů z důvodů neočekávaných okolností, které nebyly
známy v době přípravy katalogu. U poznávacích zájezdů nejsou v cenách zahrnuty vstupy do placených objektů,
muzeí a historických památek. Bližší informace ohledně výše kapesného uvádíme v pokynech. Další valuty si každý
účastník vezme dle vlastního uvážení.
KOLA A ZAVAZADLA : Pro uložení kol slouží cyklo vozík připojený za autobusem. Kola nakládají pouze
průvodci, kteří vědí, jak správně kolo upevnit. Z kol je třeba sundat všechny součásti, které by mohly za jízdy
upadnout. Počet elektrokol je omezen a budou naloženy pouze ty, které jsou potvrzené na cestovní smlouvě. Kvůli
přetěžování autobusu si může každý účastník zájezdu vzít s sebou 1 příruční tašku (s jídlem a nezbytnými osobními
věcmi) a 1 velké zavazadlo /kufr nebo cestovní tašku o hmotnosti do 15 kg (do zavazadlového prostoru). Není vhodné
brát krosny a batohy z důvodu neskladnosti. Ostatní zavazadla nebudou naložena.
MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDU : Telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné
sepsání smlouvy a zaplacení zálohy ve výši dle rozpisu u zájezdu. Zájezd je nutno doplatit 6 týdnů před zájezdem.
Smlouvu lze sepsat v kanceláři CK nebo přes internet. Úhrada hotově, na účet nebo fakturou.
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY : Při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné
podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu. Tyto jsou taky k nahlédnutí na
internetových stránkách www.rapantaspol.cz
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ : CK je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojišťovny, číslo
pojistné smlouvy 11-64495 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz
KOMPLETNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ : podrobný rozsah pojištění včetně výše limitů obdrží účastník při
sepisování cestovní smlouvy. Tabulky pojištění jsou taky k nahlédnutí na internetových stránkách.

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

SLOVINSKO

cyklistický zájezd + luxusní hotel

NOVÝ HOTEL!!!

MORAVSKÉ TOPLICE
Jedny z nejmodernějších termálů v Evropě

30.4. – 3.5. 2022 (so-út)
hotel Vivat****
1.9. – 4.9. 2022 (čt-ne) bungalovy hotelu Termal***

č.zájezdu 5230042
č.zájezdu 5201092

Velmi oblíbený cyklozájezd posledních let. Tento zájezd je určen pro cyklisty, kteří chtějí strávit 4 dny
pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem a koupáním v termálních bazénech. Je jen na účastníkovi, zda
bude celý den jezdit na kole nebo jen půl dne a zbytek stráví v termálech nebo v nich zůstane celý den.
Projedeme lužními lesy řeky Mury a navštívíme krásné termály ve Slovinsku, které patří k nejmodernějším
v Evropě a uspokojí i ty nejnáročnější. Vhodné i pro rodiny s dětmi. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno, průjezd Slovenskem a Maďarskem. Před polednem příjezd do maďarské obce
Csesztreg. Vyložení kol a přes Velemér (prohlídka starého kostela), Gódórháza do Slovinska. Přes
Motvarjevci, Bukovnica do sklepa na víno u městečka Bogojina. Posezení u vínka a dále do Moravských
Toplic. Celkem cca 32 km. Ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.
2.den: Po snídani okruh na kolech přes Suhi vrh, Selo (prohlídka rotundy), Prosenjakovci do Maďarska.
Dále přes Magyarszombata (miniskanzen), Gödorháza, Velemér (prohlídka starého gotického kostela),
Szentgyorgyvgolgy (protestantský kostel), směr na Nemesnép, odbočka doprava na Kobilje (možnost
občerstvení), Motvarjevci, Bukovnica. Dále směr na Bogojinu – cestou lesem při jednom ze sjezdů
(možnost posezení na víno, nákup vín - není v ceně zájezdu). Poté sjezd do obce Bogojina (možnost
prohlídky kostela) a po zpevněné cyklostezce přes pole a podél cesty přes vesnici Tešanovci až do
Moravských Toplic. Celkem 25 – 50 km. Koupání, večeře, nocleh.
3.den: po snídani busem do Rakouska. Vyložení kol ve městě Mureck (prohlídka města a repliky mlýna na
řece Mur), po cyklotrase R2 směr Misseldorf, kolem jezera Röcksee a dalších jezer až do Bad Radkersburgu
(prohlídka). Po mostě přes Muru do Slovinska – Gornja Radgona, Radenci do Moravských Toplic. Celkem
cca 45 km. Možnost prodloužení přes Krog a Rakičan. Večer možnost koupání v termálech, večeře, nocleh.
4.den: Po snídani na kolech malý nebo větší okruh přímo z ubytování kolem Moravských Toplic. Zájemci
koupání v termálních lázních do odpoledních hodin. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat domů kolem půlnoci.
cena : 8.450,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, vozík na kola, hotel Vivat: neomezené
koupání v termálním hotelovém komplexu hotelu a 1x vstup do světa saun, bung. h.Termal: neomezené koupání
v termálních hotelových bazénech i v termálním komplexu Terme 3000 a neomezený vstup do sauny hotelu.
Dále technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba) do 31.1.2022
- 200,-Kč
do 28.2.2022
- 50,-Kč
*děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 2.990,-Kč
(*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže)
děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 1.500,-Kč (nelze sčítat)
děti 12 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
- 900,-Kč (nelze sčítat)
účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022
- 50,-Kč

Ubytování : Hotel Vivat - dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Hotel má bazénový komplex,
dle termínu který byl vyhlášený nejlepším v roce 2018 (termální bazény s teplotou vody 36 – 38 C,
bazény s černou vodou, vířivky). Dvoulůžkové bungalovy a apartmány hotelu Termal.
Stravování : polopenze v restauracích hotelů. Snídaně i večeře jsou velmi bohaté formou bufetových stolů.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: květen -Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min. 8 osob)
září -Staré Město (min. 8 osob), Zlín, Kvítkovice, Hulín (min. 8 osob), Kroměříž (min. 8
osob), Brno-Rohlenka (min. 8 osob), Mikulov (min. 8 osob).

MAĎARSKO

cyklistický zájezd + termály

CYKLOSTEZKY!!!

SZEGED + LÁZNĚ GYULA
asfaltované cyklostezky – termály – krásná městečka
Békéscsaba + Orosháza + Szeged + Makó

5. – 8. května 2022

(čt-ne)

č.zájezdu: 5205052

Novinka v naší nabídce. Zájezd je vhodný pro ty účastníky, kteří hledají zájezd po rovinách a po
asfaltovaných cyklostezkách !!! Ubytování je v krásném lázeňském městě Gyula, které patří v Maďarsku
k velmi vyhledávaným. Termály mají všechny bazény s černou termální vodou (mimo dětských bazénů) a jsou
umístěny v parku s místním cihlovým hradem nedaleko ubytování. Délky jednotlivých tras si budou stanovovat
sami účastníci. Trasy jsou pouze doporučené!!! Každý účastník obdrží černobílou kopii mapy (rok vydání 2016),
ve které bude mít vyznačeny všechny cyklostezky v okolí ubytování. Zájemci mohou zůstat v místě ubytování a
koupat se celý den v termálech.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Přejezd přes Budapešť do města Békéscsaba – město konání každoročních
festivalů čabajské klobásy (prohlídka centra města, posezení v kavárně nebo restauraci). Vyložení kol a po
cyklostezce do Gyuly. Zájemci návštěva Stoleté cukrárny, vodní hrad u termálů, promenáda se spoustou
obchůdků a cukráren. Celkem cca 20 km. Ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd od Békéscaby, vyložení kol a na kolech do Orosházy. Koupání
v krásných moderních termálech. U termálů je rovněž přírodní jezero s lodičkami. Celá trasa cca 38 km.
Zájemci mohou přejet do Orosházy autobusem a koupat se celý den. Později odpoledne naložení kol a
odjezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd do Mezöbereny, vyložení kol. Na kolech přes Békés, kolem vodního
kanálu zpět na hotel. Trasa cca 33 km. Odpoledne koupání v termálech. Večeře, nocleh. Kratší trasa přímo
z hotelu na kolech k jezerau Munkácsy a zpět. Trasa cca 20 km.
4.den: po snídani naložení zavazadel a autobusem přejezd do města Szeged, vyložení kol. Prohlídka města,
které dalo název pokrmu zvanému segedinský guláš a odkud pochází uherský salám a pálivá paprika.
Prohlídka Dómského náměstí s červenobílým Votivním kostelem, Dimitrova věž, Nová synagoga
v amurském stylu. Poté na kolech do Makó - prohlídka města. Koupání v termálech, jejichž stavba
připomíná vrstvenou cibuli, protože oblast je vyhlášená pěstováním cibule. V termálech je 18 bazénů
s teplotou vody 24 – 37 C. Celkem cca 35 km. Navečer naložení kol a noční přejezd do ČR. Příjezd do Zlína
kolem půlnoci.

7.850,- Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
cena :

Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.) do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 12 let / 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
- 100,-/- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel u termálního parku, blízko centra města. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Další stravování v restauracích po trase.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna ve vozíku – nakládání při odjezdu
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav.

KATALOG JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2022
jednodenní zájezdy za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo do termálů

květen – prosinec
informace :

bude vydán během dubna

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

ČR

cyklo – poznávací zájezd

NOVINKA!!!

JIŽNÍ MORAVA
Po atraktivních místech mezi vinicemi a sklípky.
Mikulov – Lednicko-valtický areál - Čejkovice - Kobylí

6. – 8. května 2022

(pá-ne)

č.zájezdu 5106052

Letošní novinka - atraktivní místa Jižní Moravy. Pohodový zájezd mezi vinicemi, s ochutnávkou vína.
Navštívíte jednu z nejkrásnějších částí naší republiky. Na dlouhých zvlněných svazích se táhnou vinohrady,
z jejichž úrody se vyrábí výborná vína. Projedete uličkami s rozmanitými typy sklepů, kde vám místní vinaři rádi
nabídnou skleničku vína. Uvidíte spoustu památek a stavbiček zasazených do krásné přírody. A hlavní kulisou
tohoto zájezdu budou výhledy na Pálavu. Trasy jsou vedeny po cyklostezkách nebo vedlejších silničkách mírně
zvlněným terénem.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ráno. Autobusem do Mikulova, vyložení kol. Individuálně prohlídka města (zámek, Kozí
hrádek, jeskyně Turold, Svatý kopeček). Na kolech přes historický cihlový most k letohrádku Portz
(možnost návštěvy podzemí a ochutnávky vína), Valtice (zámek, park, podzemí), kolem Hlohoveckých
rybníků Lednicko-valtickým areálem přes Moravský Žižkov do Prušánek. Celkem cca 40 km. Ubytování,
večeře, nocleh.
2.den: po snídani na kolech okruh kolem zajímavých míst, vinicemi a uličkami se sklípky a výborným
vínem. Z ubytování přes Moravský Žižkov na Zimarky (magická kaplička sv. Cyrila a Metoděje, která se
objevila už v několika filmech s krásnými výhledy na Pálavu a okolí). Bořetice, Kobylí, kolem neobyčejné
rozhledny do Vrbic (větrný mlýn), Čejkovic (Templářské sklepy, bylinkový ráj Sonnentor), Nechory
(vinařská vesnička), na ubytování. Trasa 45 km, možnost zkrácení nebo prodloužení. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani na kolech přes Moravskou Novou Ves, Mikulčice (možnost prodloužení ke Slovanskému
hradišti + 8 km), Lužice, Dolní Bojanovice, kolem rybníků do Dubňan a Ratíškovic. Trasa opět vede
uličkami vinných sklípků nebo kolem minipivovarů. Celkem cca 38 km, možnost zkrátit trasu nebo
prodloužit přes Milotice (krásný zámek a park). Odpoledne naložení kol a odjezd. Návrat do 21.00 hod.

cena :

4.750,- Kč/osoba

Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 2 x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.

Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-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

- 150,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel, pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové s vlastním WC a sprchou na pokoji. Hotel má
vlastní minipivovar a krásnou venkovní terasu s posezením.
Stravování : polopenze. Po trase restaurace a stylové hospůdky.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu.
Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kroměříž (min. 8 osob), Kunovice

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY do termálů
SLOVINSKO - Moravské Toplice, Radenci
SLOVENSKO – Oravice MAĎARSKO – Egerszalók, Gyula, Mošoň, Sárvár
NÁŠ TIP

POLSKO – Chocholów, Bukowina, Bialka, Goraci Potok

souhrnný rozpis na www.rapantaspol.cz , info a katalogy v kanceláři

MAĎARSKO

pobytově - cyklistický zájezd

NOVINKA!!!

KOLEM BALATONU
nenáročná cyklistika + víno + termály

11. – 15. května 2022

(stř-ne)

č.zájezdu: 5211052

Super novinka – okruh kolem Balatonu. Balaton je v posledních letech opět velmi vyhledávaným místem pro
trávení aktivní dovolené.
Zájemci mohou na kolech absolvovat během pobytu celý Balatonský cyklookruh – cca 220 km. Nebo si
mohou projet kratší trasy, proložené koupáním, odpočinkem a zastávkami na víno.
Projedeme vinohrady a pobřežím největšího jezera uprostřed Evropy. Navštívíme místa, která patří
k nejnavštěvovanějším v Maďarsku – Tihany, Hévíz, Badacsony, Keszthély, Balatonfüred, Siofók. Trasy vedou
úseky mimo hlavní silnice po asfaltových cyklostezkách.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd do Balatonfüred a vyložení kol. Prohlídka lázeňského města a na
kolech do Tihani. Projížďka jednou z největších atrakcí Maďarska – poloostrovem bývalých sopek a
městečkem Tihany s katedrálou a hrobem sv. Ondřeje. Dále do Zánky (čedičové skalní stěny – kamenné
varhany) a na kolech přímo na ubytování. Celkem cca 35 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd do Keszthely, vyložení kol. Kolem Balatonu pod hradem Szigliget
(možnost posezení ve sklípku u vína), přes Badacsony (patří mezi nejlepší maďarské oblasti na víno),
vinicemi na ubytování. Trasa cca 50 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem do Balatonfüred (lázeňská promenáda, pramen, kulatý chrám), vyložení
kol. Východním břehem přes Balatonalmádi (promenáda a písečná pláž), Balatonkenese do Siofóku (vodní
věž). Trasa cca 50 km. Naložení kol a odjezd na hotel, večeře, nocleh.
4.den: po snídani autobusem přejezd do Siofóku, vyložení kol. Na kolech jižním břehem Balatonu. Cestou
prohlídky vodního kanálu v Siofóku, vesnického muzea v Zamárdi, zbytků hradu a nejhezčí balatonské
promenády do Balatonfoldvár, Balatonlelle a Fonyod. Trasa cca 47 km. Naložení kol a odjezd na ubytování,
večeře, nocleh.
5. den: po snídani přejezd busem do Fonyod, vyložení kol. Jižním břehem do Keszthely (prohlídka města,
zámku a zahrad) a Hévizu. Celá trasa cca 42 km. Možnost koupání v jezeře mezi lekníny a lotosy, které
patří k největším atrakcím Maďarska. Naložení kol a odjezd zpět do ČR. Příjezd do Zlína do 24. hodin.
UPOZORNĚNÍ: Navržené trasy jsou pouze našim doporučením. Účastníci mohou pro dopravu kromě
autobusu využívat i vlak, který jede kolem celého Balatonu a lodní dopravu napříč jezerem.

cena :

9.980,- Kč/osoba

Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4 x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, 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

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : 2 noci v hotelu přímo na cyklostezce (severní část Balatonu) cca 300 metrů od jezera Balaton.
Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové. Každý pokoj má vlastní TV, WC a
sprchu. 2 noci na hotelu v Zalakarosi, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením, hotelové
wellness, solná jeskyně a tenisový kurt v ceně.
Stravování : polopenze (večeře a snídaně) v restauracich hotelů. Začíná se večeří a končí snídaní.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna ve vozíku – nakládání při odjezdu
Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice.

informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

ČR

cyklisticko – poznávací zájezd

NOVINKA!!!

PLZEŇSKO na kole
Po atraktivních místech Plzně a okolí.
Rokycany, Kozel, Starý Plzenec, Radyně, Plasy, Hromnice

19. – 22. května 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5119052

Letošní novinka - kolem atraktivních míst Plzeňska. Navštívíte část naší republiky, která je známá nejen
svým pivem. Navštívíme hrady a zámky Kozel a Radyně, prohlédneme si památky města Plzně, včetně
zajímavého podzemí a pivovaru, klášter Plasy. Projedeme se rekreační oblastí kolem Boleveckých rybníků.
Ochutnáme piva z místních pivovarů. Trasy jsou vedeny z větší části po cyklostezkách mírně zvlněným terénem.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Autobusem přes Brno a Prahu do Strašic, vyložení kol. Na kolech přes Dobřív
(funkční zajímavý vodní hamr, náves s dřevěnými statky), Kamenný Újezd, Rokycany, kolem vodní nádrže
Klabava a Ejpovice do Kyšic a do Plzně na ubytování. Celkem cca 38 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Spáleného Poříčí (zámek, rozhledna). Vyložení kol a po cyklostezce do
Nezvěstic k zámku Kozel (zájemci prohlídka velmi zajímavého záměčku a přilehlého parku). Dále do
Starého Plzence (rotunda sv. Petra a Pavla), Koterova a na ubytování. Celkem cca 35 km. Zájemci výjezd na
zříceninu hradu Radyně (hradní zřícenina opředená pověstmi s krásnými výhledy) + 5 km prodloužení.
Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem ke klášteru Plasy (zájemci prohlídka kláštera postaveného na kůlech na
bažinatém terénu se zajímavou minulostí), vyložení kol. Na kolech přes Nebřeziny, Oboru k Hromnickému
jezírku s neobvykle načervenalou vodou. Třemošná (skalní reliéfy), kolem Boleveckých rybníků (velmi
oblíbená rekreační oblast se spoustou vyžití) na ubytování. Trasa cca 35 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kolech kolem města nebo do centra Plzně – prohlídka (kostel Sv.Bartoloměje,
podzemí, synagoga, Mastné krámy, pivovar, památník Spejbla a Hurvínka). Odpoledne naložení kol a
odjezd. Návrat do Zlína kolem 22.00 hod.

cena :

6.780,- Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-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 : hotel v Plzni, pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové s vlastním WC a sprchou na pokoji.
Stravování : polopenze. Po trase restaurace a stylové hospůdky.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu.
Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno-Rohlenka

CYKLOBUS ze Zlínska – jednodenní výjezdy
Jednodenní cyklozájezd je určen pro kohokoliv, kdo usedí na kole. Trasy 30 km
až kolik ujedete, trasy mají v převážné míře klesající charakter. Vhodné i pro
seniory a rodiny s dětmi. Nejezdí se v pelotonu. Každý jede podle svých
schopností a program mezi vysednutím a nasednutím do autobusu si přizpůsobuje
podle sebe. Od nás dostane mapku s doporučenou trasou a zajímavostmi.
Samostatný rozpis bude vydán během dubna 2022.

ČR

cyklo - turistický zájezd

HIT LOŇSKÉHO ROKU!!!

ČESKÁ KANADA
Zajímavá zákoutí přírodního parku

26. – 29. května 2022 (čt-ne)

č.zájezdu 5126052

Velmi úspěšný zájezd loňského roku 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. Trasy jsou vedeny převážně po vedlejších silnicích.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Červené Lhoty, vyložení kol. Prohlídka zámku, kde se točila
spousta pohádek. Na kolech do Jindřichova Hradce, prohlídka města (centrum, hrad, zámek) a kolem
rybníku Vajgar, Jindřišským údolím mezi rybníky (možnost koupání) na ubytování. Celkem cca 37 km.
Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem do Slavonic. Vyložení kol, prohlídka města (unikátní podzemí, historické
centrum) a na kolech kolem Pevnostního areálu a Muzea samorostů (unikátní a atraktivní muzeum) přes
Stálkov (Graselova sluj), Peníkov (Doubkův mlýn a vodní pila), Český Rudolec (centrum České Kanady,
zámek, minipivovar), Radíkov (možnost odbočit na Havlovu horu – odpočinkový areál, rozhledna a
Ďáblovu prdel – nejznámější skalní útvar oblasti + 4 km), Terezín, kolem rybníku Zvůle (možnost koupání
– krásné plážičky, půjčovna loděk a šlapadel), Olšany (zámek) do Strmilova (podzemí) a na ubytování.
Trasa celkem cca 35 km + 4 km prodloužení. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani busem do Nové Bystřice, vyložení kol. Přes Terezín, zříceninu hradu Landštejn (mohutná
zřícenina s výhledy), Rožnov (bizoní farma), Kunžák, kolem rybníku Komorník (ideální místo na koupání)
na ubytování. Trasa celkem cca 33 km. Večeře a nocleh.
4.den: po snídani na kolech z ubytování přes Olšany, Skrýchov, Práskolesy, Borovnou do Telče. Prohlídka
města zapsaného v UNESCO (zámek, vyhlídková věž, centrum, minipivovar). Trasa cca 24 – 30 km.
Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína. Příjezd do 22.00 hod.
cena : 5.950,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační
mapky s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění
v ČR typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.) do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 10 let / 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
- 150,-/ -50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : rodinný penzion. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci penzionu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Staré Město (min. 8 osob), Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov (min.8 osob),
Brno-Rohlenka

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY za poznáním
Česká Kanada, Zakopané a Krakow, Salzbursko s Orlím hnízdem, Pardubicko,
Písecko, Blaník a okolí

Letecké: Madeira, Island, Gruzie, Kypr
www.rapantaspol.cz

573 776 580

rapant@rapantaspol.cz

RAKOUSKO

pobytově - cyklistický zájezd

NOVINKA!!!

ŠTÝRSKEM PO STOPÁCH
HUNDERTWASSERA DO GRAZU
Kouzlo hor, krásných městeček a neobvyklých staveb

2. – 5. června 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5202062

Naše letošní cyklistická novinka směřuje do hlavního města Štýrska – Grazu (Štýrský Hradec),
zapsaného na seznamu UNESCO. Prohlédneme si i další zajímavá místa této spolkové země, která patří
mezi ty nej. A hlavně navštívíme jedny z nejkrásnějších a nejoriginálnějších termálních lázní v Evropě a
kostel, kde architekt a výtvarník pan F.Hundertwasser vytvořil skutečné umělecké dílo. Trasy vedou
překrásnou přírodou, údolími kolem řek, nad nimiž se tyčí zříceniny hradů. Mírně zvlněný terén, většinou
po cyklostezkách.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Průjezd Rakouskem do Rothleinu, vyložení kol. Přes krásné městečko
Frohnleiten k jeskyni Lugrotte. Zájemci prohlídka jeskyní, které jsou největšími krápníkovými jeskyněmi
v Rakousku, s podzemním jezerem. Možnost odbočit k prohlídce skanzenu Stübing, který patří mezi
největší v Evropě. Trasa vede kolem řeky Mury krásným údolím, nad kterým se týčí skály. Příjezd do
Grazu, prohlídka centra města, zapsaného v UNESCO. Nádherné kašny, vyzdobené budovy Radnice,
Dómu, Domu umění, všemi turisty obdivovaný umělý ostrov na řece Mur a Schlossberg – Zámecký vrch
nad městem. Dále na ubytování. Trasa cca 40 km, převážně po cyklostezce, značení R2. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd k přehradě Feistritz, vyložení kol. Průjezd krajinou jabloňových sadů a
kolem stejnojmené řeky mezi lesy a skalami přes Birkfeld, Anger k jezeru Stubenbergsee. Vyhlášená
rekreační oblast se spoustou atrakcí a restaurací. A dále pod hrad a zámek Herberstein, zájemci prohlídka. U
parkoviště je rovněž ZOO. Trasa cca 45 km, zpevněná lesní cesta nebo silnice, mírným klesáním kolem
řeky. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani busem do Bärnbachu, vyložení kol. Prohlídka jedinečného kostela, který byl přebudován
podle návrhu pana Hundertwassera a okolí se zvláštně zdobenou školou a skleněnou fontánou. Na kolech
pod romantickou zříceninou Krems, kolem zámku sv. Martina na ubytování. Trasa cca 43 km, po
cyklostezce nebo vedlejších silnicích, zvlněným terénem. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani autobusem přejezd do Bad Blumau. Zájemci celodenní koupání v nejoriginálnějších
termálech, které se rozkládají v obrovském parku, jedná se o neobvyklý zážitek – doporučujeme. Ostatní
vyložení kol a okruhy kolem dalších termálů (Bad Waltersdorf) v okolí. Možnost návštěvy jiných termálů
cestou. Trasy od 10 km dle uvážení a sil, většinou cyklostezky. Odpoledne naložení kol a odjezd zpět do
ČR. Příjezd do Zlína v pozdních nočních hodinách.
cena : 9.150,-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 : hotel v Grazu. Moderní pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Sprcha a WC jsou na pokoji. Hotel má kavárnu s terasou.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov.

informace :

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

www.rapantaspol.cz

ČR

cyklisticko – poznávací zájezd

Žďárské vrchy a Sázava
Atraktivní místa Žďárských vrchů a horní tok řeky Sázavy

9. – 12. června 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5109062

Zájezd do oblasti, která leží na rozhraní Moravy a Čech. Žďárské vrchy bezpochyby patří mezi
nejrozmanitější a nejkrásnější místa České republiky. Zvlněná vrchovina plná romantických zákoutí, střídající se
lesy s horskými nivami, spousta rybníků a vesničky s roubenkami jistě potěší milovníky přírody. Návštěva
poutního místa na Zelené hoře (Unesco) nebo Betlému v Hlinsku patří mezi nezapomenutelné momenty. A
průjezd po nové cyklostezce (bývalá železnice) skalnatým údolím horního toku Sázavy nadchne každého
cyklistu – pohodáře. Navíc pestrost cykloputování zvýší zastávky u monumentálních soch Michala Olšiaka
rozmístněných v krajině. Pohybovat se budeme po cyklostezkách a silničkách na náhorní vrchovině. Stačí
silniční kola (ne galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ráno. Přejezd přes Nové Město na Moravě pod Paseckou skálu. Vyložení kol. Zájemci výstup
na skálu. Na kole přes obec Kadov (hospůdka Klokočí) do obce Fryšava. Dále ke Ski hotelu u Nového
Města n. M. (běžkařský areál). Průjezd areálem do obce Jiříkovice a přes Lhotku k Poutnímu kostelu
Sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO). Kolem vodních nádrží Pilská a Velké Dářko na
ubytování do obce Škrdlovice. Celkem 37 km. Možnost prodloužení o návštěvu Nového Města na Moravě a
Veselíčka (+8 km). Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Hlinska. Vyložení kol. Prohlídka Betlému – skanzen. Po cyklotrase č.1
kolem pivovaru přes Hamry do Herálce a Křižánek. Přes Milovy, Samotín a kolem pramene řeky Svratky na
Cikháj a do Škrdlovic. Celkem 45 km. Možnosti prodloužení i zkrácení trasy dle zdatnosti. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani na kole k vodní nádrži Velké Dářko. Přes pramen říčky Doubravy a Vepřovské rybníky
do obce Račín (soukromý pivovar, socha raka). Račínským ĺesem k jezírku Vápenice a přes rozcestí Hranice
Na Konci světa do Najdeku (mlýn Šlakhamry, socha mamuta). Podél řeky Sázavy do obce Sázava a dále po
moderní cyklostezce zbudované na bývalé železnici do Přibyslavi. Celkem 39 km. Naložení kol a odjezd na
ubytování. Zdatnější možnost prodloužení o návrat přes Malé Losenice a Vepřovou na ubytování (+20 km).
Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole přes Světnov do osady Tři Studně. Kolem rybníku Medlov pod Paseckou skálu
(zájemci výstup). Nádhernou přírodou CHKO Žďárské vrchy po nových cyklostezkách do obce Lísek a
sjezd do Bystřice nad Pernštejnem. Prohlídka skanzenu Horácké vesnice, minipivovar, pohádková alej.
Celkem 37 km. Naložení kol. Návrat do Zlína do 21.00 hod.
cena : 6.250,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elekrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod,
orientační mapky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :
včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.) do 31.1.2022
- 200,-Kč
do 28.2.2022
- 50,-Kč
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022
- 50,-Kč
Ubytování : hotel u Velkého Dářka. 2 nebo 3-lůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze na ubytování. V rámci hotelu restaurace.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu.
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž

Přihlášky:

cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín
Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín

rezervace :

tel.:
573 776 580,
www.rapantaspol.cz

774 742 307
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

RAKOUSKO

pobytově - cyklistický zájezd

ZELL AM SEE A ORLÍ HNÍZDO
Kouzlo jezer, hor a krásných rakouských městeček

9. – 12. června 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5209062

Cyklistický zájezd, který hodnotí sami účastníci jako jeden z nejhezčích v naší nabídce a který pojedeme
již několikátým rokem. Etapy jsou ve většině případů vedeny po cyklostezkách mírně zvlněným terénem a
nádhernou krajinou. Navštívíme soutěsky s dechberoucími vodopády a horské vesničky. Cestu nám budou
lemovat mohutné hrady, jezera a divoké říčky. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Zájemci o náročnější cyklistiku
trasy po dohodě s průvodcem.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Průjezd Rakouskem, krátká zastávka v Salzburku, prohlídka centra
města. Busem k soutěsce u jeskyně Lamprechtshöhle. Vyložení kol a zájemci prohlídka jeskyně s
vodopádem a na kolech přes Weissbach a Saalfelden (možnost prohlídky zámku Lichtenberg) přímo na
ubytování do Maishofenu. Celá trasa cca 30 km. Ubytování, večeře a nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd ke Krimmelským vodopádům. Pěší prohlídka velké přírodní atrakce
kraje. Na kolech po cyklostezce stále kolem řeky Salzach sjezd do Mittersillu a dále do Zell am See a na
ubytování do Maishofenu. Celá trasa cca 65 km – většinou sjezd z kopce, možnost zkrácení. Večeře,
nocleh.
3.den: po snídani přímo z ubytování na kolech do Kaprunu. Dále dolinou k lanovkám. Zájemci výjezd
lanovkou na ledovec, případně k jezerům – nádherné výhledy. Cestou prohlídka skalní soutěsky a hradu.
Celkem cca 32 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani autobusem přejezd do Bad Reichenhall. Vyložení kol a na kolech po cyklostezce do
Berchtesgadenu a dále k jezeru Königsee. Naložení kol a procházka u jezera. Zájemci plavba na lodičkách.
Celá trasa celkem 26 km. Zájemci se mohou dopravit autobusem na Oberzalzberg a dále místním busem
(není v ceně) na horu Kehlstein k „Orlímu hnízdu“ A.Hitlera. Prohlídka a odpoledne plavba na lodičce po
jezeře Königssee. Návrat zpět do ČR. Příjezd do Zlína v pozdních nočních hodinách.
cena : 9.650,-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 : hotel v osadě Maishofen. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Sprcha a WC jsou na pokoji.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov.

TERMÁL BUS

z Vizovic, Horního Lidče, Zlína, Napajedel, Kvítkovic,

Uh.Hradiště a míst po trase zájezdu.
Každých 14 dní jednodenní zájezd do termálů na Slovensku, v Maďarsku
a v Polsku.
Vícedenní autobusové zájezdy do termálů.
souhrnný rozpis na www.rapantaspol.cz , info a katalogy v kanceláři

ČR

cyklo - poznávací zájezd

ADRŠPACH A BABIČČINO ÚDOLÍ
Romantické putování krajem B. Němcové a A. Jiráska

16. – 19. června 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5116062

Oblíbený zájezd do jedné z nejhezčích oblastí naší vlasti. Cyklozájezd je situován do romantické oblasti B.
Němcové a A. Jiráska, mezi skalními městy. Nádherná příroda, vysoké skalní věže, rybníky, zámky a místa
známá ze školní četby vás zcela nadchnou. Trasy jsou vedeny vlnitým terénem po zpevněných nebo
asfaltovaných silničkách mimo hlavní silnice, částečně po cyklostezkách. Pro navrhované trasy stačí silniční
kola. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno. Příjezd do Úpice, vyložení kol. Na kolech průjezd kouzelným Babiččiným údolím
s návštěvou Starého Bělidla, Ratibořic (zámek) do České Skalice (škola B. Němcové). Kolem vodní nádrže
Rozkoš (možnost koupání) do Nového Města nad Metují (krásné historické centrum, zámek, dřevěný most)
na ubytování. Celkem cca 33 km. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do Adršpachu, vyložení kol. Zájemci prohlídka Adršpašských skal – nejhezčí a
neznámější skalní město u nás. Poté na kolech kolem romantického místa Skály (zřícenina hradu, krásné
výhledy). Na kolech přes Stárkov (funkční krásný mlýn Dřevíček) do Hronova (prohlídka domu A. Jiráska,
park s minerálními prameny), Náchoda (hladomorna, gotické sklepy, zámek s vyhlídkovou věží, vyhlídkové
terasy) a přes malebné údolí Peklo (Bartoňova útulna – restaurace, postavená dle D. Jurkoviče) na
ubytování. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Olešnice v Orlických horách, vyložení kol. Zájemci prohlídka jedinečného
mechanického betlému. Přes Rokole (poutní místo se zázračným pramenem vody), kolem zříceniny hradu
Frymburku do Pekla (výletní restaurace postavená dle architekta D. Jurkoviče) do Nového Města nad
Metují, na ubytování. Celkem cca 25 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani z ubytování na kole přes Bohuslavice a Pohoří do Dobrušky (rodný domek F.L. Věka,
rabínský dům) a do Opočna (zájemci prohlídka zámku) cca 25 km. Odpoledne naložení kol a odjezd. Návrat
do Zlína kolem 22. hod.
cena : 6.100,-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, kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)

do 31.1.2022
- 200,-Kč
do 28.2.2022
- 50,-Kč
děti do 15 let na přistýlce / účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 450,-/- 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022
- 50,-Kč

Ubytování : hotel blízko centra v Novém M. n. Metují. Dvoulůžkové pokoje se sociálkou nebo rod. pokoj.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Možnost večerního posezení. V regionu velké množství
restaurací a stylových hospůdek.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov, Olomouc

Všechny naše zájezdy lze zakoupit i jako

DÁRKOVÝ POUKAZ

(dle Vašeho přání v jakékoliv hodnotě nebo na zájezd dle výběru z katalogu)

ČR

cyklo - turistický zájezd

ŠUMAVA – centrální část
Kvilda – pramen Vltavy – Modrava – Zadov – Borová Lada

16. – 19. června 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 51160622

Návštěva jedné z nejatraktivnějších cyklistických oblastí u nás. Toulání po cyklostezkách přímo v NP patří
mezi cyklistické lahůdky. Obce Kvilda, Modrava a Borová Lada patří mezi nejznámější v této oblasti. Jízda
kolem Roklanského potoka, návštěva slatí s lávkovými okruhy, výjezd k pramenu Vltavy nebo jízda kolem
Vchynicko-tetovského kanálu patří mezi nezapomenutelné zážitky. Odpočinek na rozhledně Poledník, na
Knížecích Pláních, u Boubínského nebo Prášilského jezera nebo mnohé Alpské vyhlídky. Mírná stoupání i
klesání lesních silniček jsou vhodná pro všechny věkové kategorie, díky husté síti cyklostezek se dají trasy
zkracovat i prodlužovat. A ubytování v hotelu pod vrcholem Churáňov s nezapomenutelnými výhledy jistě
umocní zážitek z pobytu. Trasy vedeny po zpevněných cestách – stačí silniční kola (ne galusky).

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno a Tábor na Kvildu. Vyložení kol. Na kole podél Teplé
Vltavy k jejímu prameni. Výjezd na Černou horu (výhledy na centrální část Šumavy). Sjezd přes Ptačí nádrž
na Filipovu Huť a po magistrále na Kvildu. Naložení kol. Celkem cca 24 km. Zdatnější prodloužení o
Březník a Modravský potok – 8 km nebo o dojezd na ubytování – 9 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani na kole z ubytování přes Nové Hutě, Svinnou Ladu (okruh po lávkách) do Borové Lady.
Páteřní cyklotrasou sjezd přes Horní Vltavici, Zátoň a Dolní Vltavici do Lenory a přes Soumarský Most do
Stožce. Celkem 39 km převážně z kopce. Zdatnější si mohou trasu prodloužit o přejezd z Borové Lady na
Švajglovu Ladu a kolem pramene řeky Volyňky na Kubovu Huť. Úbočím Boubína k Boubínskému jezírku
a do Zátoně (+11 km). Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani na kole z ubytování přes Churáňov a Zlatou Studnu na Horskou Kvildu. Odtud na
Filipovu Huť a sjezd na Modravu. Kolem kouzelného Roklanského potoka k Tříjezerní slati (pěší okruh po
lávkách). Přes Javoří Pilu na Bavorskou cestu a přes Předěl k Prášilskému jezeru a do Prášil. Zdatnější
výjezd z Předělu na rozhlednu na Poledniku. Celkem 41 km. Zájemci si mohou trasu prodloužit o úsek
kolem řeky Vydry k Vchynicko-tetovskému kanálu. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole z ubytování přes Pláně a Jezerní slať na Kvildu. Po Zlaté stezce do sedla Bučina a
sjezd na Knížecí Pláně (občerstvení, posezení v „lůnu přírody“). Sjezd do Borové Lady. Celkem 27 km.
Možnosti prodloužení. Občerstvení, naložení kol. Návrat do Zlína do 23.00 hod.
cena : 6.550,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompl. cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-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 : hotel ve středisku Zadov, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, na vyžádání 3 lůžkové.
Hotel se nachází v nádherné šumavské přírodě v nadmořské výšce 1050 m, s překrásným
výhledem na předhůří centrální Šumavy.
Stravování : snídaně i večeře formou bufetu. V oblasti velké množství stravovacích zařízení.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Staré Město u UH, Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min. 8 osob), Brno-Rohlenka.

TURISTICKÉ ZÁJEZDY
jednodenní a vícedenní zájezdy ze Zlínska.
viz. samostatné rozpisy v CK

nebo

na www.rapantaspol.cz

ITÁLIE

cyklo - poznávací zájezd

LOŇSKÁ NOVINKA !!!

DOLOMITY POHODOVĚ NA KOLE
TOBLACH + CORTINA d´AMPEZZO + LIENZ + BRUNECK
Nádhernou přírodou mezi horskými velikány

23. – 26. června 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5223062

Loňská atraktivní novinka. Cyklistika dolinami pod vrcholy Dolomit, kde pojedeme kolem srázných stěn,
rozeklaných skalních hřebenů, věžovitých vrcholů a bizarních tvarů některých štítů. Kromě toho můžeme vidět
na území Dolomit veškeré druhy horské krajiny, horské louky i skalní masívy s ledovci. Překrásné jsou i horské
vesnice a městečka s hrady, zasazenými v nádherné přírodě. Etapy jsou ve většině případů vedeny po
cyklostezkách nebo místních silničkách s minimálním provozem.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína později večer den předem ve středu!!! Noční průjezd Rakouskem a Itálií do
Cortiny ď Ampezzo. Vyložení kol, prohlídka města a na kolech po náspu bývalé železnice pod masívem
Cristallo do Toblachu na hotel. Celkem cca 35 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přímo z hotelu přes Niederdorf, Welsberg – Monguelo (hrad), kolem přehrady Rienza do
města Bruneck. Prohlídka města (hrad, centrum), celkem cca 35 km. Naložení kol a návrat busem na hotel.
Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd k jezeru Antholzer See. Vyložení kol a kolem jezera přes biatlonové
středisko Anterselva sjezdem do údolí a přes Welsberg na hotel. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kolech přes Innichen (staré centrum, kostelíky), Sillian (dřevěný most, hrad) , stále
mírným klesáním kolem řeky Drávy do Lienzu – prohlídka města (centrum, hrad, rozhledna). Celkem cca
50 km. Naložení kol a odjezd do ČR. Návrat do Zlína v pondělí brzy ráno!!!
cena : 11.350,- 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 3.000,-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: hotel ve městečku Toblach. Pokoje jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové. Pokoje mají
vlastní sprchu a WC a velmi pěkné vybavení.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Ostatní strava cestou na trasách.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov

Jaké další akce pořádá naše CK s odjezdy ze Zlínského kraje ?
- jednodenní a vícedenní zájezdy za poznáním a turistikou u nás i po okolních zemích
- TERMÁLBUS –jednodenní a vícedenní zájezdy za relaxací do termálů - Slovensko,
Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Polsko
- zájezdy pro kolektivy – dle přání kolektivu (poznávací, cyklo, turistika, lyže, moře, termály)

Dále prodáváme pro partnerské cestovní kanceláře
- poznávací a pobytově poznávací zájezdy u nás i po celé Evropě. Výběr z cca 300 zájezdů
- pobytové rekreace u moře – autobusem, letecky, autem

informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

ČR

pobytově - cyklistický zájezd

OBLÍBENÝ ZÁJEZD!!!

ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ
Mariánské a Františkovy Lázně – Karlovy Vary
Loket – Aš – Cheb

25. – 28. června 2022 (so-út)

č.zájezdu 5125062

Návštěva jedné z velmi atraktivních oblastí naší vlasti. Zájezd připraven tak, aby byly navštíveny
nejzajímavější místa této oblasti. První a poslední den vede trasa kolem horního toku řeky Ohře po nedávno
vybudovaných cyklostezkách, druhý den se projede nejzápadnější výběžek naší vlasti a třetí den projedeme
nádhernou přírodou Slavkovského lesa. Projížďka po lázeňských městech Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a
Karlovy Vary a návštěva historických měst Cheb, Loket a Aš budou jistě patřit k nezapomenutelným zážitkům.
Trasy vedeny po zpevněných cestách, částečně kopcovitým terénem, částečně po rovině – stačí silniční kola.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd přes Prahu do Chebu. Po poledni vyložení kol. Okruh
kouzelným historickým městem – náměstí se Špalíčkem, hrad, kostely. Podél řeky Ohře po nové
cyklostezce kolem meandrujícího toku k zámku Mostov a přes Kynšperk (pivovar Zajíc) do Sokolova.
Celkem 35 km po rovině převážně kolem řeky Ohře. Ubytování, večeře. Zájemci okruh městem (pivovar,
náměstí, zámecký park) nebo posezení na hotelu. Nocleh.
2.den: po snídani autobusem přes Aš až k nejzápadnější části naší hranice nad obcí Hranice. Vyložení kol.
Přejezd do Aše (zámek, rozhledna Háj). Náhorní plošinou přes Nebesa a Výhledy na hrad Seeberg (Ostroh)
– prohlídka. Pozvolným sjezdem přes rybník Amerika do Františkových Lázní (Labutí jezero, František,
Kolonáda). Celkem 39 km – možnosti prodloužení. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem výjezd na hřebeny Slavkovského lesa do osady Kladská. Pěší okruh po
dřevěných lávkách. Na kole hřebenem k vesnici Prameny a dále ke golfovému hřišti nad Mariánskými
Lázněmi. Sjezd do lázní – prohlídka (Kolonáda, Zpívající fontána, parky, občerstvení). Výjezd lázeňskými
lesy k Parku Boheminium (miniatury významných stavebních a technických památek České republiky).
Přes Martinov a Michalovy Hory sjezd do Chodové Plané. Celkem 39 km. Naložení kol. Prohlídka pivovaru
Chodovar, možnost občerstvení ve skalních pivovarnických sklepích. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole z ubytování k řece Ohře a kolem ní do Královského Poříčí (zámek, unikátní
statek Bernard). Po cyklostezce kolem Ohře do nádherného městečka Loket (náměstí, hrad, pivovar). Dále
kolem Ohře kolem Svatošských skal do Doubí (zámek) a kolem dostihové dráhy a muzea Moser a muzea
Becherovky do centra Karlových Varů. Celkem 34 km po rovině kolem řeky. Prohlídka lázní a naložení kol.
Návrat do Zlína do 23.00 hod.
cena : 6.850,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí + 2 nápoje k večeři, tech.
doprovod, orientační mapky s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.) do 31.1.2022
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 : hotel v Sokolově, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV. Na vyžádání
třílůžkové. Hotel je situován do tichého, klidného a okouzlujícího prostředí zámeckého parku
přímo u cyklostezky. Za poplatek plavecký bazén, wellness a fitness.
Stravování : snídaně formou bufetu, večeře 3-chodové menu + 2 nápoje. Po trase stravovací zařízení.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Brno-Rohlenka

informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

ČR

cyklo - turistický zájezd

SUPER ZÁJEZD!!!

PO HŘEBENU KRUŠNÝCH HOR
Z Cínovce na čtyři světové strany
Cínovec + Teplice + Hora Sv. Kateřiny + Fláje + Hrob
Děčínský Sněžník + Tisá + Krupka - UNESCO

30.6. – 3.7. 2022 (čt-ne)

č.zájezdu 5130062

Velmi líbivý zájezd do atraktivní oblasti Krušných hor, který navazuje na velmi oblíbený zájezd
z minulých let „Z hřebenů Krušných hor“. Projedeme se po hřebenu hor na české i německé straně nádhernou
přírodou. Krušné hory mají pro návštěvníky výjimečnou nabídku na zemi i v podzemí. Vesničky s nádhernými
hrázděnými domy a města se starými náměstími nadchnou milovníky památek. Oblast byla v roce 2019 zapsána
na seznam UNESCO. Krásné ubytování na hřebeni uspokojí i ty náročné klienty. Trasy vedou po zpevněných
cestách nebo cyklostezkách zvlněným hřebenem a lze je individuálně prodlužovat nebo zkracovat.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd přes Prahu do Nového Města pod Bouřňákem, vyložení
kol. Krušnohorskou magistrálou kolem vodní nádrže Fláje – jediná pilířová přehrada v ČR (indiv.možnost
exkurze do hráze) na ubytování. Trasa cca 25 km. Možnost prodloužení o 10 km od vodní nádrže do
Českého Jiřetína (umělý plavební kanál, dřevěný kostel). Další možnost prodloužení na Mníšek a po
německé straně přes Deutschneudorf s krásnými hrázděnými domy na Horu sv. Kateřina (kostel Sv.
Kateřiny, štola Sv. Martina, rozhledna na Růžovém vrchu) a zpět (+ 25 km). Ubytování, večeře a nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem na Cínovec, vyložení kol. Přes Nové město, Hrob (krásný kamenný kostel
Vzkříšení)), Osek (2 x minipivovar, cisterciánský klášter, zřícenina hradu Rýzmburk), Duchcov (zámek, kde
žil Casanova, staré měšťanské domy), kolem vodní nádrže Barbora do Teplic (lázně, hrad Doubravka
s výhledy, zámek s parkem). Celkem cca 40 km. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani opět busem na Cínovec, vyložení kol. Na kolech po Krušnohorské magistrále přes
Fojtovice, Adolfov, Krásný Les, Petrovice do Tisé (prohlídka kouzelných Tiských stěn). Celkem cca 35 km.
Zájemci možnost prodloužení do Ostrova (Ostrovské skály) nebo na Děčínský Sněžník (rozhledna, krásné
výhledy), cca 10 – 12 km. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd busem na Cínovec, vyložení kol. Krušnohorskou magistrálou přes Fojtovice,
Komáří Hůrku (lanovka, výhledy), Kyšperk (zřícenina hradu), Bohosudov (poutní areál s bazilikou),
Krupku (zřícenina hradu s vyhlídkou, hrázděné domy) do Teplic. Celkem cca 30 km. Odpoledne naložení
kol a odjezd do Zlína. Návrat do půlnoci.
cena : 6.780,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky
s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR
typ A10 a připojištění výjezdu do zahraničí typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-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 : hotel s vlastním pivovarem uprostřed přírody Krušných hor a blízko Krušnohorské
cyklomagistrály. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou stravovací zařízení.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov (min.8 osob), Brno-Rohlenka.

informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

SLOVINSKO

pobytově - cyklistický zájezd + bazény + moře

VŠE V CENĚ!!!

KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ
a hlavní město LJUBLJANA
1. – 5. července 2022
5. – 9. července 2022

(pá-út)

č.zájezdu 5201072

(út-so)

č.zájezdu 5205072

Velmi oblíbený zájezd mezi našimi klienty. Návštěva hlavního města Ljubljana – procházka starým centrem
k nejfotografovanějšímu místu Trojmostí. Projedete se na kole starobylým rybářským městečkem Piran,
slovinským přístavem Koper, zajedete si k místním slovinským vesničkám, vodopádu nebo jeskyním a hradu.
Můžete se projíždět jen tak po rovinách, po pobřeží od pláže k pláži nebo se vydat i kousek do kopcovitějšího
vnitrozemí. Anebo se prostě jen tak uvelebte na pláži a relaxujte. Užijte si pobyt u moře s možností využití
vlastního kola k cyklovýletům po okolí. Stačí treková kola. Zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie a
rodiny s dětmi. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.

1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Zastávka na prohlídku hlavního města Ljubljana (historické centrum
kolem Trojmostí – nejfotografovanější místo ve městě, hrad s krásnými výhledy, radnice s orlojem, barokní
fontána, katedrála sv. Mikuláše, tržnice se sloupořadím vedoucí k Dračímu mostu). Přejezd na pobřeží,
ubytování, koupání v bazénech nebo moři, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd autobusem do Koziny a dále na kolech slovinskou přírodou i místními
vesničkami, kolem zříceniny hradu Socerb do Koperu. Koupání, návrat autobusem. Celkem cca 32 km
zvlněným terénem. Zájemci mohou zůstat na ubytování u moře. Možnost koupání, večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do přístavního města Koper a na kolech pohodová vyjížďka podél slovinského
pobřeží (Koper, Izola, Lucija) s dojezdem až na ubytování. Cestou možnost koupání v moři. Trasa převážně
rovinatá cca 25 km. Po návratu možnost koupání v moři i v bazénech, večeře, nocleh.
4.den: po snídani z ubytování na kolech na Lucija, Sečovlje. Dle možností přes chorvatské hranice a po
Parenzaně na pláže Kanegra nebo kemping Savudrija či Umag (přístav, pláže) a zpět. Trasy celkem cca 33 –
50 km. Po návratu možnost koupání v moři i v bazénech, večeře, nocleh.
5.den: po snídani na kolech z ubytování Beli Križ, Strunjan (pláž), Belvedere, Jagodje a zpět po Parenzaně.
Celkem cca 20 km. Nebo celodenní koupání v moři a v bazénech. Odpoledne odjezd. Návrat v brzkých
ranních hodinách následujícího dne.
cena : 11.950,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování, 4x polopenzi, vozík na kola, koupání v nových hotelových
bazénech, technický doprovod, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/osoba) do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 6 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
děti 7 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
osoba nad 14 let na přistýlce - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)
účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022
přípatek za pokoj s balkónem, v termínu 5.7. - 9.7.2021

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 2.500,-Kč (nelze sčítat)
- 1.250,-Kč (nelze sčítat)
-750,-Kč (nelze sčítat)
- 50,-Kč
- 50,-Kč
850,-Kč / pobyt

Ubytování : VILE PARK PORTOROŽ - u moře. Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC.
Jednolůžkový pokoj za příplatek 2.200,-Kč.
Stravování : polopenze v restauraci hotelového komplexu, formou bohatého bufetu. Na další stravování je
možné využít místní restaurace a obchody.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Veselí n. M., Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min.8 osob).

informace :

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

www.rapantaspol.cz

ČR

cyklo - turistický zájezd

NOVINKA !!!

RYCHLEBSKÉ HORY - cyklotoulky
Čarokrásná příroda, romantická místa

14. – 17. července 2022 (čt-ne)

č.zájezdu 5114072

Zájezd do nejopuštěnější části České republiky. Oblast v jednom z nejkrásnějších koutů naší země, v srdci
čisté a nedotčené přírody. Najdete zde čarokrásný svět hor a skal, zatopené lomy, posvátné ticho v lesích, čistý
vzduch, křišťálovou vodu a historii dávných časů zaniklých osad. Rychlebské hory okouzlí svou krásou a
romantikou duši každého vnímavého člověka. Mírné sjezdy a zvlněný terén je ideální pro cyklistické a turistické
výlety. Trasy jsou vedeny po vedlejších silnicích nebo lesních cestách.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Jeseníků k jeskyni Na Pomezí. Vyložení kol, zájemci
prohlídka jeskyně. Okruh na kole přes lázně Jeseník, ranč Orel, lom u Žulového vrchu a zpět k jeskyni.
Trasa cca 30 km, možnost zkrácení. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře a nocleh.
2.den: po snídani výjezd busem na sedlo Travná, vyložení kol. Lesní asfaltkou pod Borůvkovou horu
(zájemci výjezd k rozhledně – krásné výhledy na Rychlebské hory) přes Růženec (zaniklá osada), Bílou
Vodu (zámek a klášter), Kameničku, Bílý potok na ubytování. Trasa cca 27 km. Možnost prodloužení do
Polska – Zlotý Stok (Zlaté doly – prohlídky podzemí, vápenná pec, Muzeu minerálů, historické domy) + 8
km navíc. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani výjezd busem na sedlo Travná, vyložení kol. Sjezdem přes Zálesí do rezervace Račího
údolí (možnost vystoupat na zříceni hradu Rychleby a Čertovy kazatelny) kolem Tančírny (jedna
z nejkrásnějších staveb v okolí) do Javorníku (zámek Jánský vrch s největší sbírkou dýmek, vápenka),
k biocentru Střední díly (koupání, výhledy, odpočinkové místo) a na ubytování. Trasa celkem 25 km.
Možnost prodloužení přes Polsko. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd busem do Žulové, vyložení kol. Přes Andělské domky, pod vrchol Smolný –
možnost výstupu na skalní útvar Venušiny misky. Dále na chatu Habina, Vidnava (zámek), Červená Voda,
Černá Voda, Staré Podhradí (zřícenina hradu Kaltenštejn) a kolem zatopených lomů, kde si budete připadat
jako na „divokém západě“ – možnost koupání do Žulové (naleziště minerálů, zřícenina hradu, kamenný
most). Trasa celkem 32 km, možnost zkrátit nebo prodloužit. Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína.
Příjezd do 22.00 hod.
cena : 6.150,-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 v ČR
typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-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 : penzion v centru Rychlebských hor. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se
sociálním zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci penzionu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov, Olomouc

Přihlášky:

cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín
Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín

rezervace :

tel.:
573 776 580,
www.rapantaspol.cz

774 742 307
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

ČR

cyklo - turistický zájezd

OBLÍBENÝ ZÁJEZD!!!

Z HŘEBENŮ KRUŠNÝCH HOR
Boží Dar – hřebenové trasy a sjezdy k řece Ohři

21. – 24. července 2022 (čt-ne)

č.zájezdu 5121072

Zájezd je nasměrován do oblasti, která patří mezi cyklisticky velmi atraktivní území. Díky ubytování přímo
na hřebeni pod nejvyššími vrcholy Krušných hor – Klínovec a Fichtelberg se nabízí atraktivní cyklistika po
hřebeni s nekonečnými sjezdy do údolí, odkud nás nahoru vyveze zpět autobus. Nádherná příroda, daleké
výhledy a historie dolování rud v každé vesnici jistě uspokojí každého milovníka poznání. Právem byly Krušné
hory zapsány mezi památky UNESCO. Návštěva měst Kadaň a Klášter n.O. určitě nadchne milovníky
historických památek. Chomutov určitě překvapí svými jezery a lázně Karlovy Vary mají určitě co nabídnout
každému návštěvníkovi. Trasy vedeny po zpevněných cestách, částečně zvlněným hřebenem, částečně dlouhé
sjezdy – stačí silniční kola (ne galusky). Trasy lze individuálně prodlužovat nebo zkracovat.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd přes Prahu na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec.
Výstup na rozhlednu. Přejezd busem na vedlejší nejvyšší vrchol Saska – Fichtelberg. Vyložení kol. 5 km
sjezd do osady Boží Dar. Ubytování. Prohlídka horského střediska vč. Ježíškovy pošty. Zájemci cca 15 km
okruh hřebenem kolem Božídarských rašelinišť nebo pěší procházka (cca 4 km) po lávkách po naučné
stezce Božídarské rašeliniště. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani naložení kol a přejezd autobusem na Horní Halže. Hřebenem přes Kovářovou k vodní
nádrži Přísečnice. Na kole přejezd příhraniční cyklostezkou k přechodu Hora Sv.Šebestiána. Projížďka
přírodními rezervacemi Prameniště Chomutovky a Novodomské rašeliniště a nekonečné sjezdy kolem říčky
Chomutovky přes Bezručovo údolí do Chomutova. Celkem 43 km, velká část trasy dlouhé sjezdy. Prohlídka
historického centra a projížďka kolem Kamencového jezera – za pěkného počasí příjemné koupání.
Možnost návštěvy rozlohou největší ZOO v Čechách. Naložení kol a výjezd na ubytování.
3.den: po snídani na kole hřebenem přes jezero Myslivny a Rýžovnu k rozhledně Blatenský vrch. Zájemci
návštěva rokle Vlčí jámy. Sjezd přes Horní Blatnou do Nových Hamrů a kolem řeky Rolavy přes Novou
Roli do Karlových Varů. Zájemci zajížďka ke kaolinovým jezerům (koupání). Celkem 46 km, z toho 35 km
z kopce a po rovině. Prohlídka města, naložení kol a návrat na ubytování. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na kole úbočím Klínovce do lyžařského střediska Loučná. Dále hřebenovou trasou po
Krušnohorské magistrále přes Pastviště, rozc. Mýto a Horní Halže do Měděnce (možnost prohlídky dolů –
památka UNESCO od roku 2019). Odtud sjezdy s nádhernými výhledy do Kláštera nad Ohří. Projížďka
lázněmi Evženie, prohlídka náměstí, barokního letohrádku, unikátního muzea hodin i zámku. Průjezd
zámeckým parkem a kolem řeky Ohře přes Rašovice k mostu do Kadaně. Průjezd po visutých cyklolávkách
zavěšených ve skále kolem řeky do opevněného centra města. Prohlídka hradu, historického centra města,
občerstvení. Celkem 38 km, dvě třetiny trasy sjezdy z kopců. Naložení kol. Návrat do 23.00 hod.
cena : 6.750,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační
mapky s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a cestovní pojištění v tuzemsku
včetně storna z vážných zdravotních důvodů (typ A10) a připojištění výjezdu do zahraničí (typ B).
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-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 : hotel v horském městečku Boží Dar. 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, Wi-Fi, TV.
Na vyžádání pokoje třílůžkové nebo prostornější čtyřlůžkové. Hotel přímo na Krušnohorské
cyklomagistrále a dají se z něj podnikat i kratší okruhy po hřebeni s návratem na hotel.
Stravování : snídaně formou bufetu, večeře 3-chodové menu. Po trase stravovací zařízení.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou
brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa: Staré Město u UH, Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min. 8 osob), Brno-Rohlenka.

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

Pobytové a poznávací zájezdy po celé Evropě
Odjezdy nebo svozy ze Zlína. Prodej pro spolupracující CK
(VALAŠKA, ATIS, VSACAN TOUR, EMMA, BON TON)
/další informace a katalogy v kanceláři CK Rapant, Zlín/
informace :

774 742 307

rapant@rapantaspol.cz

573 776 580

SLOVINSKO

pobytově - cyklistický zájezd

BLED A BOHINJ
JULSKÉ ALPY + BLED + BOHINJ + POKLJUKA
Kouzlo jezer, hor a krásných slovinských městeček

3. – 7. srpna 2022

(stř-ne)

č.zájezdu 5203082

Již několik let velmi žádaný a oblíbený zájezd. Etapy jsou vedeny po cyklostezkách a místních silnicích
zvlněným terénem krásnou přírodou, dolinami Julských Alp, kolem romantických jezer a kouzelnými
vesničkami. Zájemci o náročnější cyklistiku trasy po dohodě s průvodcem. Zájemci o koupání využijí hotelové
termální bazény nebo jezero Bled. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Průjezd Rakouskem. Výjezd do sportovního centra Pokljuka. Na kolech
prohlídka areálu a dále Mrzli Studenec, dlouhý sjezd na Krnicu (pěší prohlídka soutěsky Pokljuka), Bled
(prohlídka hradu). Celá trasa cca 35 km. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem přejezd do Mojstrany, vyložení kol. Na kolech Zg. Radovna, průjezd dolinou
Radovna, Krnica, Podhom, pěší prohlídka soutěsky Vindgar (restaurace s výbornými pstruhy a místní
speciality) do Bledu na ubytování. Celá trasa cca 47 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem k Bohinjskému jezeru, vyložení kol. Zájemci výjezd lanovkou na Vogel
(možnost turistiky, výhledy). Na kolech přejezd k vodopádu Savica, pěší prohlídka vodopádu. Pokračujeme
kolem překrásného jezera s prohlídkou kostelíku na hrázi do Bohinjské Bystrice. Zde možnost oběda
v restauraci. Dále na kolech údolím řeky Sáva Bohinjka do Bledu. Celá trasa cca 34 km. Prohlídka
městečka, ubytování, večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech nebo v jezeře.
4.den: po snídani busem přejezd do Kranjska Gora (oblíbené lyžařské centrum), vyložení kol. Na kolech do
Mojstrany a dolinou Vrata k vodovádu Peričnik. Za 52 m vysokým horním vodopádem se můžete projít.
Možnost pokračovat dále dolinou k chatě Aljažev dom a zpět do Mojstrany (+ 10 km prodloužení).
Z Mojstrany kolem řeky Sava Dolinka mírným klesáním cyklostezkou přes Jesenici, Slovensky Javornik,
Breznicu, Lesce do Bledu. Trasa cca 52 km. Večeře, nocleh.
5.den: Bled, Ribno, Kamna Gorica, Kropa(muzeum kovářství), Mošnje(vykopávky), Begunje (prohlídka
hradu Kamen), Radovljica (prohlídka starého centra). Cca 45 km, možnost zkrácení trasy nebo zůstat celý
den u jezera. Odjezd večer. Návrat do Zlína následující den v pondělí, v brzkých ranních hodinách!
cena : 12.580,-Kč/osoba
Min.počet 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, vstupy do termálního bazénového
komplexu, technický 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 3.000,- Kč/os.)

do 31.1.2022
do 28.2.2022

děti do 12 let (při obsazení pokoje 2 dospělými)
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022

- 250,- Kč
- 50,- Kč
- 1.500,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v městečku Bled. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se sprchou a WC.
Možnost koupání ve vnitřních bazénech sousedního luxusního hotelu – v ceně zájezdu!
Stravování : polopenze formou bufetu. Ostatní strava cestou na trasách.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou
brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
TURISTICKÉ ZÁJEZDY
ZÁJEZDY DO TERMÁLŮ
jedno a vícedenní zájezdy ze Zlínska, Uh.Hradišťska a Kroměřížska
viz. samostatné rozpisy v CK nebo na www.rapantaspol.cz

ČR

cyklisticko – poznávací zájezd

NOVINKA!!!

Z HŘEBENŮ ORLICKÝCH HOR
DO ÚDOLÍ
Toulky královstvím Kačenky a Rampušáka

11. – 14. srpna 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5111082

Novinka směřovaná do severozápadní části Orlických hor. Po zpevněných silnicích přejedete mírně zvlněný
hlavní hřeben Orlických hor, pokocháte se krásnými výhledy do okolí, projedete silničky tzv.“bunkrovky“ od
Šerlichu až k pevnosti Hanička a navštívíte území u Zemské brány v údolí Divoké Orlice. Díky výjezdu
autobusu do sedla Šerlich, kde budeme každý den začínat, využijeme tzv.“chytré trasy“, které nás postupným
klesáním svedou z hřebene do údolí. Trasy jsou vedeny po zpevněných a asfaltových cestách přírodou mírně
zvlněným terénem vhodným i pro nenáročné cyklisty. Stačí silniční kola. Ale i zdatní zde naleznou své trasy –
úbočím hřebene vede mnoho dobrodružných cest.
POZOR: každý den výjezd na hřeben autobusem – hřebenové trasy a dlouhé sjezdy !!!

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ráno. Přejezd busem na sedlo Šerlich. Ze sedla sjezdem na Šerlišký Mlýn a přes Polomské
sedlo a Čihalku do Olešnice. Sjezd kolem řeky Olešenky do Pekla a kolem řeky Metuje do Nového Města
nad Metují. Prohlídka města, zámku a parku. Cca 32 km. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani výjezd na sedlo Šerlich, vyložení kol. Sjezdem přes Bedřichovku do Orlického Záhoří,
přejezd na polskou stranu a kolem řeky Divoké Orlice do Neratova (prohlídka kostela a vesnice –
„Neratovský zázrak“, možnost posezení v minipivovaru. Dále do Bartošovic. Zájemci přejezd k Zemské
bráně – prohlídka, pěší vycházka k Pašerácké lávce. Zájemci možnost sjezdu ze Šerlichu na polskou stranu
do rekreačního střediska Zeleniec a k pramenu řeky Orlice. Odtud kolem řeky až do Bartošovic. Trasy 2642 km převážně z kopce. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani výjezd busem na sedlo Šerlich, vyložení kol. Sjezdem na polskou stranu do rekreačního
střediska Zeleniec, Polanica Zdroj, Piekelna Dolina, Szczytna (hrad), Duszniky (lázeňské městečko), Zdroj.
Celkem cca 35 km. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani výjezd busem na sedlo Šerlich. Ze sedla přejezd hřebene po zpevněné cestě přes Velkou
Deštnou a tzv. Bunkrovkou na Pěticestí a přes Komáří vrch na pevnost Hanička. Odtud sjezd do Žamberku.
Celkem cca 38 km. Naložení kol a návrat do Zlína do 21.00 hod.
cena : 6.480,-Kč/osoba
Min.počet 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod,
orientační mapky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,- Kč/os.)

do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 12 let / 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
- 600,-/ - 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v Deštném v Orlických horá, 2-4 lůžkové pokoje se soc. zař.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu, možnost večerního posezení.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu.
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov, Olomouc

POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU
ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rakousko
Víkendové nebo týdenní pobyty – cenové balíčky. Léčebné pobyty. Dovolená s dětmi, bez lepku,
pobyt s pejskem, pro velkou rodinu, dovolená pro zralý věk, na rybách, jedu sám bez příplatku aj.
Prodej pro spolupracující CK – samostatné katalogy v CK Rapant.

ČR

cyklo - turistický zájezd

NOVINKA!!!

KRAJEM BEDŘICHA SMETANY
Svojanov – Polička – Nové Hrady – Litomyšl UNESCO
Moravská Třebová - skalní město Toulovcovy Maštale

18. – 21. srpna 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5118082

Zájezd do málo známého, ale velmi kouzelného okolí města Litomyšl – do kraje Bedřicha Smetany
a Bohuslava Martinů. Spousta pískovcových městeček, lidových a historických staveb potěší oči každého
romantika. Města vás nadchnou svými památkami. Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládli začátečníci, rodiny
s dětmi, ale užili si i nároční cyklisté. Trasy zvlněným terénem po zpevněných cestách – stačí silniční kola.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a orientační mapky v buse.
1.den: odjezd ráno. Přejezd přes Olomouc do Moravské Třebové, vyložení kol. Prohlídka města (zámek,
náměstí, klášter, schody mrtvých, rozhledna Pastýřka, Jahnův kámen) a na kolech přes Dlouhou Loučku,
Křenov, Brněnec, Svojanov (gotický kostel), údolím Třetinky na hrad Svojanov (prohlídka královského
hradu) a na ubytování. Trasa cca 45 km. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Proseče. Vyložení kol, zájemci prohlídka muzea dýmek. Na kolech do
Zderazu. Prohlídka skalních obydlí. Dále do Pivnic. Prohlídka pískovcové skalní soutěsky – super !!! Přes
Dolany, Bílý Kůň do Luží (krásný poutní kostel, zřícenina hradu Košumberk, arboretum a park) a pod
hradem Rychmburk do Zderazu a Proseče. Trasa cca 30 km, možnost zkrácení trasy. Naložení kol a návrat
do Litomyšle. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem do Nových Hradů. Vyložení kol a prohlídka zámku, který se nazývá
„české Versailles“. Prohlídka prvního muzea cyklistiky u nás. Procházka po unikátní křížové cestě v oboře
s výstupem na hradní zříceninu. Na kolech přes Toulovcovy Maštale (procházka mezi skalami) do
Litomyšle. Prohlídka města, které je zapsáno na seznamu UNESCO (zámek, rodný byt B. Smetany,
schodiště Fortna). Naložení kol, odjezd na ubytování. Trasa cca 25 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel a na kolech kolem Brtounovy chalupy přes Nedvězí, Benátky (rybník
– možnost koupání), Jimramov (zámek, skála Klabačka, rodný dům bří. Mrštíků), Lačnov do Poličky.
Prohlídka městečka (hradby, rodný dům B. Martinů, pivovar). Trasa cca 25 km. Možnost prodloužení přes
Javorek – kouzelná vesnička, možnost túrky na skálu Prosíčka, prodloužení + 5 km. Odpoledne naložení kol
a návrat do Zlína do 21.30 hodin.
cena : 6.450,-Kč/osoba
Min.počet 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3 x polopenzi, technický doprovod,
orientační mapky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)

do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 12 let / 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
- 450,-/ - 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel, pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové se soc. zařízením.
Stravování : polopenze na hotelu v restauraci. Další strava po trati etap - dostatek restaurací a obchodů.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu.
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov, Olomouc.

CYKLOBUS ze Zlínska – jednodenní výjezdy
Autobus vyjíždí z regionu Zlínska – Uh.Hradiště,Napajedel,Kvítkovic,Zlína,Vizovic.
Jednodenní výlety – trasy 35 km až kolik ujedete.
Nabídka bude zpracována v dubnu – kolektivům nad 35 osob doporučujeme si
zájezd rezervovat co nejdříve – omezený počet vozíků na kola.

SLOVENSKO

cykloturistický zájezd + poznání + koupání

NOVINKA!!!

LIPTOV – NEJHEZČÍ MÍSTA
Cyklistika pod vrcholky Vysokých a Nízkých Tater

25. – 28. srpna 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5225082

Zájezd do turisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska. Projedeme se přes osady Nízkých a Vysokých Tater,
dolinou Čierného Váhu kolem přečerpávací přehrady, objedeme největší vodní nádrž Liptova – Liptovskou
Maru. Navštívíme nejhezčí a nejatraktivnější místa Liptova. A hlavně – vyhneme se kopcům ! Vhodné pro
silniční (treková) kola. Trasy jsou převážně sjezdy a vedou překrásnou přírodou.

Program: orientační mapky obdrží účastníci v autobuse.
1.den: odjezd brzy ráno. Přes Žilinu a Ružomberok do Liptovské Lúžné. Na sedle Prievalec v Nízkých
Tatrách vyložení kol a přes Magurku (prohlídka nejzastrčenější osady Slovenska – možnost občerstvení na
chatě) a Lupčianskou dolinou mezi vrcholy Salatín a Chabenec stále sjezd do Partizánské Lupče (možnost
občerstvení) a dále do Lúček (30 km). Naložení kol a koupání v termálech. Zájemci místo koupání, možnost
prodloužení trasy. Navečer odjezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd na Štrbské Pleso (1355 m), vyložení kol a prohlídka plesa a areálu. Na kolech
kolem říčky Belá do Podbánského, Pribyliny (známý slovenský skanzen). Přes Liptovskú Kokavu na
ubytování. Trasa cca 38 km. Zájemci možnost prodloužení, výjezd k Popradskému plesu, cca 12 km.
Večeře, nocleh.
3.den: autobusem výjezd do Jasné pod Chopok. Vyložení kol a zájemci možnost výjezdu sedačkovou
lanovkou na Chopok. Prohlídka Vrbického plesa, možnost zastávky na prohlídku Demänovské jeskyně
Slobody, případně ĺadové jeskyně. A přes Pavčinu Lehotu, Ilanovo, Liptovský Ján – odbočka do Jánské
doliny (termální pramen Kaďa, Stanišovská jeskyně) a Liptovský Hrádok na ubytování. Celkem cca 35 km.
Večeře, nocleh.
4.den: autobusem přejezd přes Štrbu do Liptovské Tepličky. Vyložení kol a prohlídka dřevěných domků
krásné vesničky pod vrcholem Králova hoľa a „skalních pivnic (sklepů) v okolních svazích. Na kolech stále
dolu dolinou Čierného Váhu kolem stejnojmenné přečerpávací vodní nádrže do Svarína a dále do Královy
Lehoty a Liptovského Hrádku (37 km). Zdatnější zájemci možnost prodloužení trasy o výjezd na horní
nádrž s krásnými výhledy na Vysoké Tatry (+15 km). Prohlídka hradu a kaštieľa v Liptovském Hrádku,
naložení kol a odjezd do Zlína. Návrat do 22.00 hodin.
cena :
6.650,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, průvodce, orientační mapky,
obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí typ B.
Slevy :

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

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 800,- /- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : penzion – dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. Na penzionu letní terasa s grilem, wellness,
tenisové kurty, hřiště.
Stravování : polopenze na penzionu. Po trase jsou hospůdky.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: St. Město (min. 8 osob), Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Horní Lideč.

Skupiny nad 35 osob.
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.
Organizátor – 1 místo zdarma. Možnost úhrady fakturou.
Průvodce a doporučené programy. Připravíme trasy zájezdu dle přání

ČR

cyklo - turistický zájezd

NOVINKA!!!

PŘÍRODNÍ PARK TŘEBÍČSKO
Třebíč UNESCO– Jihlava – Velké Meziříčí – Jaroměřice n. R.
Dukovany – Dalešice, pivovar „z Postřižin“

25. – 28. srpna 2022

(čt-ne)

č.zájezdu 5125082

Zájezd za humna do kouzelné přírody a nádherných památek. Navštívíme a prohlédneme si Třebíč, která je
na seznamu památek UNESCO. Projedeme se kolem nádherných zátok dalešické přehrady, prohlédneme si
zámek v Jaroměřicích. A hlavně posezení ve stylové hospůdce pivovaru v Dalešicích, kde se točil film
Postřižiny, bude odměnou za Váš výkon. Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládli začátečníci, rodiny s dětmi,
ale užili si i nároční cyklisté a turisté. Trasy vedeny po zpevněných cestách – stačí silniční kola, z části po
cyklostezkách. Některé úseky kolem přehrady jsou vedeny i po loukách a polních a lesních cestách. Takové
úseky je však možné objíždět po silnicích.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a orientační mapky v buse.
1.den: odjezd ráno. Přejezd přes Brno do Vídně, vyložení kol. Na kolech přes Velké Meziříčí (město, které
většina z nás zná jen z dálnice – renesanční zámek s parkem, městská věž, kamenné hradby s branami,
židovská čtvrt, pivovar Jelínkova vila), PP Nesměřské údolí pohodovou cestou kolem řeky Oslavy přes
Budišov (zámek) do Třebíče na ubytování. Trasa cca 40 km. Individuálně prohlídka Třebíče - bazilika sv.
Prokopa (jedinečná románská stavba se vzácnou kryptou, zapsána na seznamu UNESCO), židovská čtvrt a
synagogy – patří k nejzachovalejší v Evropě, minipivovar. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do Jihlavy (město spojené s historií těžby stříbra), vyložení kol, prohlídka města náměstí, jedno z největších v Evropě, podzemí (druhé největší u nás), hradby, Minoritský klášter, ZOO.
Na kolech kolem řeky Jihlavy přes Malý Beranov, Luka nad Jihlavou, kolem romantické zříceniny hradu
Rokštejn, Bransouze zpět do Třebíče. Trasa většinou po cyklostezce, cca 45 km. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem do Moravských Budějovic (zámek s velmi zajímavým muzeem
zanikajících řemesel, hradby, Pararulová vrása - unikátní geologický útvar), vyložení kol. Na kolech do
Jaroměřic nad Rokytnou, města bohatého svým dědictvím (prohlídka barokního zámku s dominantní kopulí
kostela sv. Markéty – nejrozsáhlejšího v Evropě a krásně upraveného parku, kde probíhá spousta kulturních
akcí), přes Výčapy, městským okruhem do Třebíče přes romantické Libušino údolí se skalní vyhlídkou
kolem Máchova jezírka. Trasa cca 30 km. Večeře, nocleh.
4. den: po snídani na kolech kolem přehrady s vyhlídkami a zříceninami hradů do Dalešic (prohlídka
pivovaru, kde se natáčel oblíbený film „Postřižiny“). Základní trasa cca 25 km. Možnost prodloužení kolem
přehrady po Energetické nebo Pivovarské cykotrase pod zříceninou hradu Rabštejn (prohlídka) do Dukovan
(zámek) a kolem jaderné elektrárny (zajímavostí je malá vinice s dřevěnou zvoničkou na kraji areálu z roku
2020) zpět do Dalešic, + 5 – 25 km. Odpoledne naložení kol a návrat do Zlína do 21.30 hodin.
cena : 6.450,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3 x ubytování, 3 x polopenzi, technický doprovod,
orientační mapky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.) do 31.1.2022
do 28.2.2022
děti do 15 let na přistýlce / účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022

- 200,-Kč
- 50,-Kč
- 750,-/ - 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v Třebíči, moderní dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením a TV
Stravování : polopenze v restauraci hotelu
Doprava:
zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu.
Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Brno- Rohlenka.

informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

ITÁLIE

cyklo - poznávací zájezd

SUPER NOVINKA!!!

ALPE ADRIA - ITÁLIE
Nejkrásnější cyklostezkou k Jaderskému moři
Tarvisio – Venzone – Udine – Palmanova UNESCO – Grado
Aquileia UNESCO - Lignano

1. – 6. září 2022

(čt-út)

č.zájezdu 5201092

Super novinka – náš tip. Cyklotrasa Alpe Adria je považována za jednu z nejkrásnějších „železničních“ stezek
v Evropě. Náš zájezd je směřován po italské části, od hranice s Rakouskem až k moři. Cyklostezka vede po
bývalé železnici kaňonem Val Canale, přes horské vesnice a městečka, tunely, středověké Venzone na jih do
benátských měst Gemona a Udine. Pokračuje rovinami přes geometricky opevněné město Palmanova do starého
římského města Aquileje a končí přejezdem 5-ti kilometrového náspu lagunou do kouzelného rybářského města
a letoviska Grado. Dva dny strávíte cyklistikou po přímořských cyklostezkách do Bibione, Latisany nebo
koupáním v moři. Etapy jsou vedeny většinou po cyklostezkách, výjimečně po vedlejších silničkách.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Rakouskem na hranici s Itálií do Tarvisia. Vyložení kol, prohlídka
města (kostel sv. Petra a Pavla) a na kolech cyklostezkou přes Malborghetto, Pontebbu, Móggio na
ubytování. Celkem cca 55 km pozvolným klesáním. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přímo z hotelu přes Venzone (městečko schované uvnitř hradeb), Udine (sloupořadí
Porticato, radnice, pevnost, bohatě zdobený gotický dóm a Pradamano. Celkem cca 60 km mírným klesáním
nebo rovinou. Naložení kol, odjezd na ubytování, nocleh.
3.den: po snídani autobusem do Pradamano, vyložení kol. Cyklostezkou přes Palmanovu (město zapsané
v UNESCO, původně budované jako devíticípá pevnost), Aquileia UNESCO (zbytky největšího starého
římského města, velký archeologický areál s bazilikou) do Grada. Prohlídka města (dóm s nevšedními
freskami a bazilika Santa Maria, baptisterium s mozaikami) a letoviska s písečnými plážemi. Celkem cca 50
km, rovinou. Navečer naložení kol a odjezd na ubytování, nocleh.
4.den: po snídani na kolech cyklostezkou kolem největší řeky regionu - Tagliamento do městečka Latisana
a po druhém břehu zpět do Lignana (ve městě je největší rybí trh). Trasa 10 – 50 km nebo koupání v moři.
5.den: po snídani na kolech do Bibione (známe přímořské letovisko s plážemi) a zpět. Zastávky na koupání.
Celkem cca 25 km. Navečer naložení kol a odjezd zpět do ČR.
6. den: návrat do Zlína v úterý brzy ráno.
cena : 12.750,- Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 1x ubytování s polopenzí a 3 x ubytování se snídaní, 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 3.000,-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

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování: 1 x nocleh v hotelu po trase. 3 x nocleh v hotelu ve městečku Lignano Sabbiadoro. Pokoje
jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové se soc. zařízením.
Stravování : 1 x polopenze v restauraci hotelu na prvním ubytování. Na druhém ubytování pouze snídaně
(hotel večeře nenabízí). Vedle hotelu je restaurace. Ostatní strava cestou na trasách.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov

informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

NĚMECKO

cyklisticko - poznávací zájezd

SUPER ZÁJEZD!!!

SAARA – MOSELA – RÝN
Vinicemi kolem řek, starobylá městečka, plavba

6. – 12. září 2022

(út-po)

č.zájezdu 5206092

Velmi atraktivní zájezd na přání klientů. Etapy jsou vedeny nádhernou přírodou mezi svahy plnými vinic
kolem tří řek. Projedeme se i po náspu bývalé železniční trati v oblasti sopek, s krátery naplněnými vodou
s možností koupání. Oblast nabízí opravdu krásné cyklostezky. Rovněž vás okouzlí stará romantická městečka
se spoustou památek a hradů, které Vás budou provázet kolem cyklostezky. Vyzkoušíme zdejší výborná vína a
místní kuchyni. Trasy budou s podporou autobusu – možné zkrácení.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína ve večerních hodinách. Noční průjezd Německem.
2.den: ráno vyložení kol v městečku Mettlach. Kolem řeky Saara přes Saarburg (hrad, potok s mlýny) a
Konz do Trieru (nejstarší německé město-UNESCO). Prohlídka centra historického města a římských
památek – Černá brána. Celkem cca 45 km. Naložení kol a přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem do města Daun. Vyložení kol a po cyklostezce, která je vedena po náspu
bývalé železnice krajem bývalých vulkánů kolem jezer (možnost koupání) a přes tunely do údolí. Příjezd
přímo na ubytování v městečku Lieser. Možnost návštěvy minipivovaru s blízkém klášteře. Celkem cca 50
km. Večeře, nocleh. Večer zájemci návštěva místních vinařských slavností v centru městečka.
4.den: po snídani na kolech přímo z ubytování přes Bernkastel-Kues (hrázděné domy) a Traben-Trarbach
(středověké lázeňské městečko) do Zell (proslavený vínem Schwarze Katze). Cestou prohlídky krásných
městeček, hradů a návštěvy vinoték. Trasa celkem cca 50 km. Autobusem návrat na ubytování, večeře,
nocleh. Po večeři opět zájemci mají možnost návštěvy vinařských slavností v centru městečka.
5. den: po snídani autobusem přejezd do městečka Cochem. Vyložení kol a prohlídka místního nádherného
hradu Reichsburg. Na kolech dále kolem Mosely do města Koblenz k soutoku Mosely a Rýna. Celkem cca
49 km. Prohlídka Zlatého rohu, historického centra a promenády kolem řeky. Naložení kol a návrat
autobusem na ubytování. Večeře, nocleh.
6.den: po snídani naložení zavazadel a autobusem přejezd do údolí Rýna do městečka Boppard. Na kolech
kolem řeky Rýn s prohlídkami krásných městeček a hradů, kolem skály Loreley přes město Bacharach kouzelné město (hradby s věžemi, hrad, hrázděné domy) do Bingenu. Je možné celou trasu absolvovat
vyhlídkovou lodí po řece Rýnu nebo jen určitou část (není v ceně zájezdu). Celkem 45 km. Navečer
naložení kol a odjezd. Noční průjezd Německem.
7.den: návrat do Zlína ráno.
cena : 13.750,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 35 osob, max. počet elektrokol 20.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační
mapky s popisem tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-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

- 250,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování: hotel, pokoje jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové. Pokoje mají vlastní sprchu a WC.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav.

Přihlášky:

cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín
Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín

rezervace :

tel.:
573 776 580,
www.rapantaspol.cz

774 742 307
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

ČR

cyklo – poznávací zájezd

CYKLOSTEZKY!!!

KOLEM TICHÉ A DIVOKÉ ORLICE
Málo známým podhůřím Orlických hor

15. – 18. září 2022 (čt-ne)

č.zájezdu 5115092

Oblíbený zájezd do málo navštěvované, ale přitom v posledních letech cyklisty vyhledávané oblasti.
Projedeme se kolem Divoké i Tiché Orlice a kolem přehrady Pastviny. Navštívíme a prohlédneme si města
v podhůří Orlických hor. Trasy jsou vedeny většinou po silnicích zvlněným terénem a kolem Tiché Orlice mezi
městy Letohrad – Ústí nad Orlicí a Choceň po nově vybudované asfaltové cyklostezce. Vhodné i pro rodiny
s dětmi – cyklostezky!!!

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky tras v buse.
1.den: odjezd ze Zlína ráno. Autobusem přes Přerov, Olomouc do Opatova. Vyložení kol a kolem rybníku
Vidlák přes Semanín (dřevěná zvonice) na Kozlovský kopec. Možný výstup na rozhlednu, prohlídka
chalupy M. Švabinského a dřevěné kaple v Kozlově. Sjezd do České Třebové. Prohlídka centra města a
návštěva minipivovaru. Dále kolem Třebovky do Ústí nad Orlicí přímo na ubytování. Celkem cca 24 km.
Večeře, nocleh.
2.den: po snídani autobusem do Lípy n. Orlicí, vyložení kol. Po cyklostezce přírodním parkem Orlice do
Častolovic (zámek, obora s bílými daňky), Kostelec n. Orlicí (zámek v anglickém parku), Doudleby n.
Orlicí (zámek z filmu Báthory) do Potštejna. Zájemci prohlídka hradu a zámku, minipivovar Clock. Trasa
cca 25 km. Možnost prodloužení do Rychnova nad Kněžnou (Kolowratský zámek, chaloupky, pivovar) a do
Vamberka (Muzeum krajky). Prodloužení cca + 18 km. Naložení kol a odjezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani autobusem přejezd do Klášterce nad Orlicí. Vyložení kol a z Klášterce přes Pastviny
kolem přehrady na Nekoř a do Letohradu. Možnost prohlídky Muzea řemesel a zámku. Po cyklostezce
kolem Tiché Orlice na ubytování do Ústí nad Orlicí. Cestou možnost výjezdu na zříceninu hradu Lanšperk.
Celkem cca 33 km. Zájemci si mohou prodloužit trasu kolem Divoké Orlice na Zemskou bránu a zpět.
Navíc cca 11 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel do autobusu. Na kole po cyklostezce kolem Tiché Orlice přes Brandýs
nad Orlicí (možnost návštěvy přírodního bludiště a zříceniny hradu nad městem) a dále kolem krásných
skalních věží do Chocně a do Vysokého Mýta. Prohlídka největšího náměstí u nás, kostela, vstupních bran a
krásných domů na náměstí. Celkem cca 24 km. Naložení kol a odjezd domů. Návrat do Zlína do 20.00 hod.
cena : 6.650,-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, kompletní cestovní pojištění typ A10.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)

do 31.1.2022
- 200,-Kč
do 28.2.2022
- 50,-Kč
děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let
- 450,-/ - 50,-Kč
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022
- 50,-Kč

Ubytování : hotel ve sportovním centru na okraji města Ústí nad Orlicí přímo u cyklostezky.
Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové s vlastním WC a sprchou na pokoji
Stravování : polopenze (večeře a snídaně) v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a hospůdky.
Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –
budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!
Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob ), Přerov, Olomouc

TERMÁL BUS

z Vizovic, Horního Lidče, Zlína, Napajedel, Kvítkovic,

Uh.Hradiště a míst po trase zájezdu.
Každých 14 dní jednodenní zájezd do termálů na Slovensku, v Maďarsku
a v Polsku.
souhrnný rozpis na www.rapantaspol.cz , info a katalogy v kanceláři

RAKOUSKO

cyklo - poznávací zájezd

ÚDOLÍ WACHAU
Oblíbená akce po Dunajské cyklostezce

28.9. – 1.10. 2022

(stř-so)

č.zájezdu 5228092

Velmi oblíbený zájezd do cyklisticky atraktivní oblasti Rakouska. Navštívíme jeden z největších hradů
v Rakousku – Rosenburg. Poznáme krásné údolí řeky Kamp s množstvím hradních zřícenin a sklepů na
víno. Projedeme po „Dunajské cyklostezce“ místy, kde se Dunaj prodírá přes nízké pohoří Wachau, než se
dostane do Vídně. Oblast známá rozlehlými vinicemi, bizardními hrady, malebnými vesničkami a
honosnými městy. Trasy rovinaté po zpevněných nebo asfaltových cyklostezkách. Vhodné pro silniční
(treeková) kola.
Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd přes Horn na hrad Rosenburg. Vyložení kol a prohlídka krásného
hradu nad řekou Kamp. Sjezd do údolí a po cyklostezce kolem řeky Kamp krásným údolím s prohlídkou
hradních zřícenin v Garsu a Schönbergu a se zastávkou ve vinném sklepě na víno. Příjezd do Langenlois.
Prohlídka moderního vinařského centra s ochutnávkou vín. Trasa pokračuje do Kremse, prohlídka starého
centra města. Celkem cca 45 km. Naložení kol a přejezd busem na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: autobusem přejezd do Kremse, vyložení kol. Nejkrásnější částí údolí Wachau přes Stein (staré
kostely a hradby s vyhlídkou), Dürnstein (nejfotografovanější modrý kostel, skály se zříceninou hradu a
nádhernými výhledy na Dunaj a údolí, Weissenkirchen, pod zříceninou Hinterhaus (výhledy) do Melku ke
klášteru. Trasa cca 45 km. Možnost prodloužení na ubytování + 14 km. Prohlídka kláštera nebo zahrad,
naložení kol, přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3.den: autobusem přejezd do Greinu (zámek, kalvárie s vyhlídkou), vyložení kol. Kolem viaduktu a mlýna,
pod zříceninami hradů přes Ybbs der Donau (městečko s hradbami, zámek), klášter Abbey na ubytování.
Trasa cca 42 km. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd busem do Tullnu, vyložení kol a na kolech po cyklostezce kolem Dunaje do
Klosterneuburgu (20 km). Prohlídka města a možnost prohlídky kláštera. A dále na kolech do Vídně
k Dunajské vyhlídkové věži (cca 11 km). Celá trasa 31 km, možnost prodloužení do centra Vídně. Zájemci
možnost vyjet na vyhlídku na věž. Naložení kol. Příjezd do Zlína do 23.00 večer.
cena : 8.380,-Kč/osobu

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 12 let / 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
- 700,-/ - 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování :

hotel blízko Dunajské cyklostezky. Pokoje jsou dvoulůžkové (na přání třílůžkové) se
sociálním zařízením.
Stravování : 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: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov(min. 8 osob), Brno – Rohlenka.

Organizátor:

cestovní kancelář

Rapant s.r.o., Zlín

Prodejní centrum ABS, trolej. zastávka u brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín

Rezervace:

tel.: 573 776 580 mob.: 774 742 307
www.rapantaspol.cz
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

Kompletní seznam – poznávací zájezdy CK Rapant Zlín – 2022
datum

místo

3.4.-10.4.

Kypr – Afroditin ostrov

ubytování

cena

hotel 1/2

29.850,-

7xN,7xSN,6xV

poznávání Kypru - autem

15.4.-18.4.

Nové polské termály

hotel 1/2-1/4

6.980,-

3xN,3xPP

poznání, super termály

22.4.-29.4.

Madeira

hotel 1/2

28.980,-

7xN,7xSN

poznávání ostrova - autem

26.5.-29.5.
9.6.-12.6.

Česká Kanada

penz. 1/2-1/4

5.650,-

3xN,3xPP

poznání, krásná příroda

Rakousko – Salzbursko, „Orlí hnízdo“

hotel 1/2-1/3

9.380,-

3xN,3xPP

poznání, lehká turistika

14.7.-17.7.

Pardubicko – kraj perníku

penz. 1/2-1/3

6.100,-

3xN,3xPP

poznání, pro rodiny

23.7.-31.7.

Island – ostrov ohně a ledu

hotel 1/2-1/4

44.850,-

7xN,7xSN

poznávání ostrova - autem

11.8.-14.8.

Z Blaníku ke Svatojánským proudům

hotel 1/2-1/3

6.150,-

3xN,3xPP

poznání

8.9.-11.9.

Písecko – TOP místa

penz. 1/2-1/3

6.180,-

3xN,3xPP

poznání

18.9.-28.9.

Gruzie – země pod Kavkazem

letecky

hot/penz -1/2

35.250,-

10xN,10xSN,2xV

poznávání Gruzie - autem

8.10.-9.10.

Zakopané + Roháče - nejbližší velehory

penz. 1/2-1/3

2.980,-

1xN,1xPP

poznání, turistika

3.12.-4.12.

Advent v Zakopaném a Krakowě

penz. 1/2-1/3

3.180,-

1xN,1xSN

poznání, adventní trhy

letecky
letecky

letecky

Strava : SN - snídaně, V - večeře, PP – polopenze.

nocí/strava

typ zájezdu

N-noclehy

Letecké zájezdy za poznáním.
U skupinek možnost upravit program dle přání – více turistiky, poznání,…

Kompletní seznam – zájezdy do termálů – CK Rapant Zlín – 2022
datum

místo

ubytování

cena

nocí/strava

typ zájezdu

15.4.-18.4.

Nové polské termály

hotel 1/2-1/4

6.880,-

3xN,3xPP

23.4.-24.4.

Chocholów a Oravice

penz. 1/2-1/3

2.950,-

1xN,1xPP

moderní termály

30.4.-3.5.

Slovinsko – Moravské Toplice

hotel 1/2-1/3

8.580,-

3xN,3xPP,bazény

super termály, výborná strava

5.5.-8.5.

Maďarsko – Gyula + Szeged

hotel 1/2-1/4

7.550,-

3xN,3xPP

moderní termály + poznání

super termály pro každého

Maďarsko – Sárvár

hotel 1/2-1/4

7.650,-

2xN,2xALL,bazény

moderní termály + poznání

1.7.-5.7.

Slovinské pobřeží – moře + bazény

vily 1/2-1/3

11.550,-

4xN,4xPP,bazény

pobyt u moře

5.7.-9.7.

Slovinské pobřeží – moře + bazény

vily 1/2-1/3

11.550,-

4xN,4xPP,bazény

pobyt u moře

1.9.-4.9.

Slovinsko - Moravské Toplice

hotel 1/2-1/3

8.580,-

3xN,3xPP,bazény

super termály, výborná strava

17.6.-19.6.

29.9.-2.10.

Maďarsko – Egerszalók, Demjén

hotel 1/2-1/3

10.550,-

3xN,3xPP,bazény

super termály + prima relax

8.10.-9.10.

Chocholów a Oravice

penz. 1/2-1/3

2.950,-

1xN,1xPP

moderní termály

27.10.-30.10.

Maďarsko – Mošoň

hotel 1/2-1/3

7.950,-

3xN,3xPP,bazény

oblíbené termály

17.11.-20.11.

Slovinsko – Radenci + Maribor

hotel 1/2-1/3

8.580,-

3xN,3xPP,bazény

moderní lázně + poznání

Chocholów + Krakow

penz. 1/2-1/3

3.150,-

1xN,1xSN

termály + adventní trhy

Slovinsko – Moravské Toplice

hotel 1/2-1/3

8.680,-

3xN,3xPP,bazény

super termály, výborná strava

3.12.-4.12.
27.12.-30.12.

Vysvětlivky: PP – polopenze ALL – All inclusive SN - snídaně

N-noclehy bazény – v ceně ubytování

KATALOG JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2022
jednodenní zájezdy za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo do termálů
na období duben – prosinec
bude vydán během dubna 2022
informace :

774 742 307
rapant@rapantaspol.cz
rychlá rezervace: www.rapantaspol.cz

573 776 580

