
 
 a zkrácená verze vícedenních zájezdů      2022    1.vydání      

Odjezdy ze  Zlína,  Lípy,  Vizovic,  Otrokovic,  Napajedel,  Uh.Hradiště, 

Fryštáku,  Hulína  a  Kroměříže. 
 

JÍZDNÍ  ŘÁD - JEDNODENNÍ ZÁJEZDY 

TRASA A :  Zlín - JS Billa parkoviště, Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr město (+ 5 min),  

Malenovice - křižovatka - trolej. zast. (+15 min), Kvítkovice – autob zastávka směr Napajedla (+20 min),  

Napajedla – autob. nádraží (+25 min), Uh.Hradiště – Kaufland – výjezd na kruháč (+40 min). 

 A1 +Uh.Brod - autob. nádr. (+65 min) Nasedání  po trase Březolupy - Bohuslavice - Zlín na dotaz v CK.   

TRASA B :  Uh.Hradiště – Kaufland, výjezd na kruháč, Babice – autob. zast. (+10 min), Napajedla - 

autob. nádr. (+15 min), Kvítkovice – autob. zast. před křiž. na Zlín (+18 min), Malenovice - křižov. - trolej. 

zast. (+22 min), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr JS (+35 min), Zlín - JS Billa parkoviště (+45 min), 

Fryšták aut zast. náměstí (+55 min), Hulín – autob. zast. na náměstí (+70 min).  

TRASA C :  Uh.Hradiště – Kaufland, výjezd na kruháč, Babice – autob.zast. (+10 min), Napajedla - 

autob. nádr. (+15 min), Kvítkovice – autob. zast. před křiž. na Zlín (+18 min), Malenovice - křižov. - trolej. 

zast. (+22 min), Zlín - JS Billa parkoviště (+40 min), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr město (+45 

min), Zlín - autob. zastávka (směr Vsetín) nad nemocnicí (+55 min), Želechovice – autob. zast. (+60 min), 

Vizovice - autob. zast. na náměstí (+70 min),  C1 + Liptál - benzinka (+85 min), Vsetín - autob. zast. 

Rokytnice před nadjezdem (+95 min). C2 + Valašská Polanka - benzinka směr Lužná (+85 min), Horní 

Lideč – křižovatka (+95 min).  Nasedání  po trase Bílovice – Jarošov – Uh. Hradiště na dotaz v CK.   

TRASA E :  Lípa – aut. zast. Rybárna, Želechovice – autob. zast. (+2 min), Zlín – autob. zast. nad 

nemocnicí směr Zlín (+7 min), Zlín - JS Billa parkov. (+20 min), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr 

město (+30 min),  Malenovice – křiž. - trolej. zast. (+35 min), Kvítkovice – autob. zast. směr Napajedla 

(+40 min), Napajedla – autob. nádr. (+50 min), Uh.Hradiště - Kaufland – výjezd na kruháč (+65 min). 

TRASA Z :  Zlín - JS Billa parkov., Zlín - trolej. zast. U Zámku - směr město (+5 min), Malenovice - 

křižov. trolej. zast. (+15 min), Otrokovice – zast. Střed – u kostelíku (+20 min), Hulín – autob. zast. na 

náměstí (+35 min). 

Možnost přisedání v obcích po trase na zastávkách autobusu po předchozí dohodě v CK. 

Skupiny nad 25 osob po dohodě i mimo trasu.  

 

Stornopodmínky:     za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek.      
   6 a více pracovních dnů před odjezdem      0,-Kč             2 pracovní dny před odjezdem                    200,-Kč 

   5-3 pracovních dnů před odjezdem          100,-Kč             1 pracovní den nebo nenastoupení              100% ceny 
 

Cena obsahuje:  dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen vyjímečně v případě, je-li uvedeno                                  

                            u zájezdu v položce cena. 

Příplatky:  zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os, horská turistika +70,- Kč/os.           

                   Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště minim. 3 pracovní dny před odjezdem.  

Realizace zájezdu: CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě,  

                                 že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.   

Novinka:   DĚTI – takto označený zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi! 
 

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

www.rapantaspol.cz        tel.:  774 742 307      E-mail:  rapant@rapantaspol.cz   

http://www.rapantaspol.cz/
mailto:rapant@rapantaspol.cz


JEDNODENNÍ AKCE CK RAPANT  –  kompletní souhrn 2022    
 

jednodenní poznávací akce  jednodenní adventní akce 

Pradědova galerie + arbor. Makču Pikču so 7.5. Vídeň - advent so 3.12. 

Javoříčko – Čechy pod Kosířem so 14.5. Peklo Čertovina, Hlinsko - Betlém so 3.12. 

Děvín – Bratislava - Gabčíkovo so 21.5. Polský Těšín + Ostrava - advent so 3.12. 

Krakow so 4.6. Bratislava + Trenčín so 3.12. 

Bojnice so 4.6. Polsko – Zakopané - advent so 10.12. 

zámek Orlík, hrad Zvíkov, Tábor so 11.6. Krakow + Wieliczka,   advent so 10.12. 

Litomyšl + zámek Nové Hrady so 18.6. Bojnice + Trenčín,    advent so 10.12. 

Žleby + Čáslav + Lichnice so 9.7. Loučeň + Poděbrady so 10.12. 

Spišský hrad + Levoča so 23.7. Polsko – Zakopané - advent so 17.12. 

Valtice + Břeclav so 30.7. Krakow – město,  advent so 17.12. 

Chopok + jeskyně Slobody so 6.8. Budapešť -  advent so 17.12. 

Dolní Morava – stezka v oblacích so 20.8 Olomouc + Čechy pod Kosířem so 17.12. 

Loučeň + Poděbrady so 20.8. Vídeň - advent so 17.12. 

Velké Losiny so 27.8. jednodenní turistické akce 

Rakousko – Tulln-kytky + Morava-víno so 3.9. Jižní Morava – Pálava so 9.4.   

Polsko - Zakopané so 10.9. Polské Tatry – dolina Kościeliska so 21.5. 

Kobylí – Vrbice – Zimarky - Čejkovice so 17.9. Rakousko – Medvědí soutěska so 11.6. 

Budapešť + plavba lodí so 24.9. Prosiecká a Kvačianská dolina so 25.6. 

Mikulov – Sirotčí hrádek - Pavlov stř 28.9. Slovenský raj so 23.7. 

hrad Červený kameň – jeskyně Driny so 1.10. Moravský kras – Punkevní jeskyně so 30.7. 

Frýdek Místek – Paskov - Štramberk so 8.10. Rakousko – Hochkar + Wasserlloch so 13.8. 

Vídeň + zámek Schönbrunn    so 15.10. Vysoké Tatry – Štrbské Pleso so 3.9. 

jednodenní cyklistické akce Rakousko – Hohe Wand + soutěska so 17.9. 

Javoříčko - Náměšť na Hané - Čechy pod Kos. so 14.5. Jižní Morava – Pálava, burčáky, víno stř 28.9. 

Děvín + Bratislava - Gabčíkovo so 21.5. Malá Fatra – Jánošíkove diery so 1.10. 

Bílovec – Jistebník – Starý Bohumím so 18.6. Bumbálka – Silvestrovská vycházka so 31.12. 

Sloupsko-šoš. jeskyně – Kojál – Vyškov  so 30.7.   

Dolní Morava – stezka v oblacích - Králíky   so 20.8.   

Klokočůvek – Odry – Nový Jičín – Kacabaja  so 17.9.   

Kolem Pálavy kolem stř 28.9.   

jednodenní zájezdy do termálů 

Polsko – Chocholów 
stř 6.4.     so 23.4.    so 21.5.    stř 8.6.    so10.9.    stř 28.9.    pá28.10.    čt 17.11.            

so 10.12.  so 17.12.  

Maďarsko – Mošóň so 16.4.    stř 11.5.    stř 15.6.    út 6.9.    stř 5.10.    so 26.11.    so 31.12.  

Slovensko – Velký Meder so 16.7.    stř 17.8.    so 15.10.     

Slovensko – Bešeňová pá 15.4.    so 25.6.    so 6.8.    so 5.11. 

Slovensko – Dunajská Streda so 16.7.    stř 17.8.     

Slovensko – Tatralandia so 25.6.       ČR – Velké Losiny         so 27.8. 

Slovensko – Podhájska stř 21.9. Maďarsko - Lipót        so 30.7. 

Maďarsko – Bükfürdö  so 4.6.    so 19.11.   

podrobný rozpis:         katalogy v CK nebo www.rapantaspol.cz 
 

informace :   rapant@rapantaspol.cz    774 742 307    www.rapantaspol.cz 

mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné rozpisy jednodenních a vícedenních zájezdů  

do termálů a za cyklistikou  
– viz samostatné katalogy v kanceláři CK nebo na internetu www.rapantaspol.cz 

    

stř  6.4.  Polsko – Chocholów      termál na úpatí Tater   MIMO VÍKEND            TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let   

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

so  9.4.  Pálava                           vápencové skály v  květu !!!                                    TURISTIKA 
      Cena dopravy:  600,- Kč – dospělá osoba            580,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let    

Odjezd trasa E v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Nenáročná procházka po skalách Pálavských vrchů, 

prohlídka hradu Děvičky a Sirotčího hrádku. Přechod jarně kvetoucí a pučící přírodou z Pavlova přes Klentnici a 

Turold (jeskyně) do Mikulova -14 km. Prohlídka města (zámek, hrobka, Svatý Kopeček). Méně zdatní možnost 

nasednutí do autobusu v půli cesty (Klentnice) a přejezd do Mikulova.                                   Návrat do 20.30 hod. 

 

pá  15.4.  Bešeňová         prima termály na Slovensku     VELIKONOCE    DĚTI    TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   820,-Kč – dospělá osoba                800,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 6.20 hod. - viz.přední list.      Návrat do 21.30 hod. 

 

pá-po  15.-18.4. 2022  Nové polské termály pod Tatrami   DĚTI   TERMÁL BUS /POZNÁNÍ 

    Cena: 6.880,- Kč / osoba                 každý den jiné termály pod štíty hor                viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, technický doprovod, lázeňské  

poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.       (nezahrnuje vstupy do termálů)                    

Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Horní Lideč a po 

dohodě obce po trase.. 

1.den termály Goracy Potok, Szaflary. 2.den  termály Bialka Tatrzańska. 3.den  termály Bukowina Tatrzańska. 

4.den  termály Chocholów. Čtyřdenní relax v moderních v nedávné době postavených termálech. 

 

so  16.4.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)           VELIKONOCE         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.30 hod. 

 

pá-pá  22.-29.4. 2022  Madeira  květinový ostrov věčného jara POSLEDNÍ 2 MÍSTA!  POZNÁNÍ 

   Cena: 28.980,- Kč/osoba   pohodový poznávací zájezd s lehkou turistikou   viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   dopravu letadlem, letištní taxy, dopravu po Madeiře autem, 7x ubytování se snídaní, českého 

průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Toulky autem napříč celou Madeirou s návštěvou nejkrásnějších míst tohoto ostrova + lehká turistika.    

so  23.4.  Polsko – Chocholów                     termál na úpatí Tater      DĚTI          TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

 

informace :        774 742 307       rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

www.rapantaspol.cz      nově – fotodokumentace k vícedenním zájezdům 

http://www.rapantaspol.cz/
mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


so-út  30.4. -3.5. 2022  Slovinsko – Moravské Toplice     super termály  DĚTI   TERMÁL BUS 

    Cena: 8.580,- Kč / osoba         děti na 3 lůžku – SLEVY dle data objednání             viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí (formou bufetu), neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech a v termálním komplexu TERME3000, neomezený vstup do hotelové sauny, 

technický doprovod, lázeňské  poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Slušovice, Lípa, Želechovice,  Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice, Veselí nad 

Mor., Hodonín, Břeclav a po dohodě obce po trase.                                 Čtyřdenní relax v luxusních termálech. 

so-út  30.4.-3.5. 2022  Slovinsko – Moravské Toplice            DĚTI                      CYKLISTIKA 

    Cena: 8.450,- Kč / osoba          oblíbená akce, kolem řeky, termály                      viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování hotel s polopenzí neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech, vstup do hotelové sauny, mapky a doporučené cyklotrasy, technický 

doprovod, lázeňské  poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín  a Břeclav. 

1.den od maďarských hranic na ubytování. 2.den na Suhi vrh a zpět, koupání. 3.den z Murecku kolem řeky 

Mura do Mor.Toplic. 4.den okruh z ubytování, koupání. 

 

čt-ne  5. - 8.5. 2022  Maďarsko – GYULA    vyhlášené lázeňské městečko          TERMÁL BUS 

    Cena: 7.550,- Kč / osoba                                                                                                 viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín a Břeclav a po dohodě obce po trase.  

Čtyřdenní relax v luxusních termálech a návštěva města Szeged. 

 

čt-ne  5. - 8.5. 2022  Maďarsko –  Szeged - Gyula       cyklo, termály                  CYKLISTIKA  
    Cena: 7.850,- Kč / osoba                                                                                            viz. katalog cykloturistika 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, technický doprovod, obecní poplatky,  

pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín a Břeclav.  

1.den z Békéscsaby do Gyuly. 2.den z Békéscsaby do Orosházy, koupání. 3.den z Mezöbereny přes Békés do 

Gyuly, koupání. 4.den ze Szegedu do Makó, možnost koupání. 

 

pá-ne  6. - 8.5. 2022  Jižní Morava            mezi vinicemi a sklípky                        CYKLISTIKA 

    Cena:   4.750,-Kč/osoba      Mikulov – Lednicko-valtický areál - Čejkovice        viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 2x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kroměříž (Kunovice) 

1.den  Mikulov, letohrádek Portz, Moravský Žižkov, Prušánky.  2.den  Prušánky, Zimarky, Bořetice, Kobylí, 

Vrbice, Čejkovice, Nechory.  3.den Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Dubňany, Ratíškovice. 

 

so  7.5.  Pradědova galerie + arboretum Makču Pikču + Svatý Kopeček                POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   680,- Kč – dospělá osoba          660,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd trasa B v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Jiříkova k Pradědově galerii. Prohlídka 

unikátní galerie dřevořezbáře Jiřího Halouzky. Na osmi hektarech zhlédnete 450 vyřezaných plastik zvířat a 

hlavně betlém s figurami v životní velikosti, který již čítá přes 250 soch. Občerstvení. Přejezd k lázním Paseka a 

návštěva Arboreta Makču Pikču. Návštěva skleníků, průchod lomem, kde se nachází rostliny z celého světa, 

zdatnější procházka japonskou a asijskou zahradou s altánem a rybníky. Možné nákupy skalniček a trvalek. 

Přejezd na Svatý Kopeček u Olomouce – krátká návštěva ZOO nebo baziliky.                       Návrat do 19.30 hod. 

 

stř  11.5.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)          MIMO VÍKEND       TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.30 hod. 

čt-ne  19.-22.5. 2022  Plzeňsko na kole                                                                  CYKLISTIKA 

    Cena:   6.780,-Kč/osoba                 zajímavá místa Plzeňského kraje                  viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Vsetín, Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka    

1.den  Strašice, Dobřív, Rokycany, Plzeň.    2.den  Spálené Poříčí, zámek Kozel, Starý Plzenec, Plzeň.  

3.den  klášter Plasy, Třemošná, Bolevecké rybníky, Plzeň.   4.den  okruh kolem Plzně, centrum města. 



Všimli jste si?  Opět nabízíme hit minulých let.  

Jednodenní pohodové cyklistické zájezdy ze Zlínska (ZL,UH,KM). 

Poznávejte s námi krásy přírody ze sedla kola ! 
 

 

so  14.5.  Javoříčko - Náměšť na Hané - Čechy pod Kosířem - Prostějov         CYKLISTIKA                
    Cena dopravy:   900,- Kč – dospělá osoba          880,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd 6.00 hod. Přejezd busem k jeskyním Javoříčko (zájemci prohlídka). Zvlněným terénem Zábřežské 

vrchoviny do Náměště na Hané (zámek, kruhová zahrada). Přejezd do obce Čechy pod Kosířem (zámek, unikátní 

muzeum kočárů, hasičské muzeum, Mánesův pavilon), zájemci výjezd na rozhlednu na Velkém Kosíři. Sjezd 

přes Kosířské lomy do Prostějova. Celkem 35–45 km dle zdatnosti.                                        Návrat do 20.00 hod.      

Nástupní místa: St.  Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Hulín, Kroměříž (časy a místa nas.při placení) 

 

so  14.5.  Javoříčko - Čechy pod Kosířem             unikáty nejen pro DĚTI                 POZNÁNÍ                
    Cena dopravy:   810,- Kč – dospělá osoba          790,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. ze Starého Města u UH – další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do obce 

Javoříčko. Výstup k jeskyním a prohlídka, občerstvení na chatě Jeskyňka. Zájemci vycházka na Skalní bránu a 

zříceninu hradu Branky. Zastávka u památníku obětem II. svět. války. Přejezd do Čech pod Kosířem. Prohlídka 

unikátního Muzea kočárů  - největší středoevropská sbírka historických kočárů a luceren. Spatříte zde více jak 50 

kočárů a saní. Mnohé z nich se objevují i v historických filmech. Zájemci prohlídka přilehlého hasičského 

muzea. Návštěva zrekonstruovaného zámku, kde často pobýval Josef Mánes. Procházka přilehlým parkem 

k Červené věži a Dračí jeskyni. Zdatnější výstup na rozhlednu na Velkém Kosíři.                  Návrat do 20.00 hod.     

so  21.5.  Polsko – Chocholów                   termál na úpatí Tater        DĚTI          TERMÁL BUS               
        Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

so  21.5.  Polsko – Kościeliska dolina     nejkrásnější dolina Tater plná jeskyní      TURISTIKA 
    Cena dopravy:   920,-Kč – dospělá osoba                900,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Polska kousek od Zakopaného.               

Celodenní turistika v dolině Kościeliska. Turistika v jedné z tatranských dolin z nejkrásnějšími jeskyněmi Tater. 

Méně zdatní procházka dolinou mezi skalami až k chatě Ornak, občerstvení a výstup k nedalekému plesu, 

zdatnější průchod nejdelší osvětlenou puklinovou jeskyní Tater – 773 m. Zdatní návštěva dalších jeskyní – 

průchod s vlastní baterkou, místy zabezpečené cesty (dřevěné schody).  

Vstupné 12,- zlotých. viz. http://www.tatry.cz/cs/jaskinia-mrozna-1100-m.                       Návrat do 21.30 hod. 

 

so  21.5.  Děvín – Bratislava – Gabčíkovo              znovu po 8 letech                     CYKLISTIKA                
    Cena dopravy:   1.190,- Kč – dospělá osoba          1.170,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 5.20 hod. Zájezd na asfaltované cyklostezky kolem Dunaje – ideální rovina. Autobusem do Děvína 

(prohlídka hradu nad soutokem řek Moravy a Dunaje). Po cyklostezce kolem Dunaje do centra Bratislavy, 

zájemci okruh centrem (značené trasy), přejezd Mostu SNP a dále cyklostezkou kolem Dunaje přes Petržalku až 

na Čunovo (horní část v.n. Gabčíkovo). Naložení kol a prohlídka areálu vodních sportů, přepadové hráze a 

muzea Danubiana. Celkem 32 km po rovině. Zdatnější přejezd po hrázi nádrže do Vojky při Dunaji (+14 km), 

eventuelně až na hráz v.n. Gabčíkovo (+32 km).                                                                      Návrat do 21.30 hod. 

 Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice.                                    (časy a místa nasedání při placení) 

 

so  21.5.  Děvín – Bratislava – Gabčíkovo                                                                    POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1.100,- Kč – dospělá osoba          1.080,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 5.20 hod. ze Zlína - další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Děvína. Prohlídka dominantní 

zříceniny hradu na soutoku Moravy a Dunaje. Občerstvení. Přejezd autobusem do Bratislavy. Prohlídka hlavního  

města Slovenska - hrad, okruh po památkách v centru, osobní volno. Odpoledne přejezd k vodní nádrži 

Gabčíkovo a prohlídka atrakcí na přepadové hrázi Čuňovo – sportovní kajakářský areál, muzeum Danubiana. 

Krátká zastávka na prohlídku plavebních komor na hrázi Gabčíkovo.                                     Návrat do 21.30 hod. 

 

 

  informace :        774 742 307       rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

  www.rapantaspol.cz      nově – fotodokumentace k vícedenním zájezdům 

 

http://www.tatry.cz/cs/jaskinia-mrozna-1100-m
mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


čt-ne  26.-29.5. 2022  Česká Kanada                                        DĚTI                    CYKLISTIKA 

    Cena:   5.950,-Kč/osoba              zajímavá zákoutí přírodního parku                  viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Staré Město u UH, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka.    

1.den z Červené Lhoty do Jindřichova Hradce.  2.den  ze Slavonic přes „Ďáblovu prdel“ do Strmilova.  

3.den  z Nové Bystřice přes Landštejn a Kunžak do Strmilova.  4.den  ze Strmilova do Telče. 

 

čt-ne  26.-29.5. 2022  Česká Kanada                                  DĚTI                                 POZNÁNÍ 

    Cena:   5.650,-Kč/osoba           pěkná místa Jižních Čech v kouzelné přírodě             viz. katalog poznání   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Staré Město u UH, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka.  

1.den  zámek Červená Lhota, Jindřichův Hradec. 2.den  Slavonice, Český Rudolec, vycházka na „Ďáblovu 

prdel“. 3.den  Nová Bystřice, hrad Landštejn, bizoní farma. 4.den  Strmilov, Telč (UNESCO). 

 

čt-ne  2.-5.6. 2022  Rakousko – Štýrskem do Grazu                                             CYKLISTIKA 

    Cena: 9.150,- Kč / osoba           kouzlo hor, městeček a neobvyklých staveb       viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, mapky 

s popisem doporučených tras, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění. 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov. 

1.den z Rotheinu přes jeskyně Lugrotte kolem řeky Mury do Grazu. 2.den od přehrady Feistritz k jezeru 

Stubenbergsse a ke hradu Herberstein. 3.den z Bärnbachu kolem zříceniny Krems do Grazu. 4.den Bad Blumau 

– okruhy po okolních lázeňských střediscích (možnost koupání v termálech). 

 

so  4.6.  Bükfürdö – Maďarsko (Býk)               moderní termály       DĚTI         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   1.050,-Kč – dospělá osoba                1.030,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“   odjezd trasa E v 4.40 hod. ze Zlína - viz.přední list.  Návrat do 22.00 hod. 
 

so  4.6.  Krakow                           prohlídka královského města                                     POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1140,-Kč – dospělá osoba                1120,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C1 v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka královského města – okruh hrad 

Wawel, Bazilika, Dračí jeskyně, Jagelonská univerzita, Sukenice, Barbakan, Mariánský kostel. Volno na na 

náměstí - Rynku na nákupy a občerstvení. Zájemci prohlídka židovské části Kazimierz.        Návrat do 23.00 hod. 
 

so  4.6.  Bojnice   pohádkový zámek, stromová stezka, ZOO, termální bazény  DĚTI   POZNÁNÍ      
    Cena dopravy:   720,-Kč – dospělá osoba                700,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 6.30 hod. + Uh. Brod - místa nasedání viz. jízdní řád. Celodenní pobyt v Bojnici. Návštěva 

pohádkového zámku Bojnice – prohlídka zámku vč. jeskyně. Návštěva koliby (občerstvení) a Bojnického dvora 

– soubor malých domečků s regionálními produkty. Prohlídka přilehlého ZOO, Dinoparku nebo Prepoštské 

jaskyně. Prohlídka lázeňského areálu s termálními bazény (možnost koupání) nebo koupání v termálním 

venkovním areálu Čajka. Zdatnější výstup (cca 1,5 km) na největší novodobou atrakci – Chodník korunami 

stromov. Nádherné výhledy, občerstvení a děti návštěva přilehlé Šmolko dedinky.                Návrat do 20.00 hod. 

 

stř  8.6.  Polsko – Chocholów      termál na úpatí Tater      MIMO VÍKEND          TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

čt-ne  9.-12.6. 2022  Rakousko – Zell am See  a  Orlí hnízdo                              CYKLISTIKA 

    Cena:   9.650,-Kč/osoba              kouzlo jezer, hor a krásných vesniček               viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov.  

1.den z Loferu přes Weissbach, Saalfelden do Maishofenu. 2.den Krimmelské vodopády, kolem řeky Salzach, 

Zell am See. 3.den Kaprun, sjezd kolem jezer. 4.den Berchtesgaden, jezero Königsee (zájemci „Orlí hnízdo“). 

 

Jaro končí a začíná ta pravá letní „dovolenková sezóna“. 

Ještě nemáte vybráno nebo hledáte něco krátkodobějšího? 

Prohlídněte si naše katalogy   poznání – cyklistika – termály. 



 

čt-ne  9.-12.6. 2022  Rakousko – Salzbursko     Hitlerovo „Orlí hnízdo“+ soutěsky        POZNÁNÍ 
    Cena: 9.380,- Kč/os.        Kaprun – Krimmelské vodopády – soutěsky         viz. katalog poznávací zájezdy  

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem,  3x ubytování s polopenzí, technický doprovod,  zákonné pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                          

Nástupní místa:  Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Uh.Hradiště, Hodonín, Mikulov a po dohodě obce po trase.  

1.den Salzburg (hrad, město), Weissbach (soutěsky). 2.den Eisreisenwelt – největší ledová jeskyně na světě. 

Jezero Zell am See. 3.den Krimmelské vodopády, Kaprun. 4.den Hitlerovo „Orlí hnízdo“, jezero Königsee. 

 

so  11.6.  Medvědí  soutěska  Rakousko                  krásná soutěska                     TURISTIKA 
    Cena dopravy:   1250,-Kč – dospělá osoba                1230,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E ve 4.10 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Celodenní turistika - průchod Medvědí soutěskou 

přes 181 dřevěných lávek se zábradlím. Průchod je jednosměrný a vhodný pro všechny věkové kategorie. Méně 

zdatní mohou po průchodu soutěskou a odpočinku na horské chatě pokračovat pohodlnou traverzovou cestou 

k plesu, kde bude autobus. Zdatnější mohou vystoupit ještě k vyhlídkové chatě a kostelíku ve skalách. Zdatní 

mohou zdolat skalnatý vrchol Hochlants – krásné výhledy (vstup cca 7,-€ - není v ceně).      Návrat do 23.00 hod. 
 

so  11.6.  zámek Orlík, hrad Zvíkov, Tábor         hodinová plavba lodí      DĚTI      POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1140,-Kč – dospělá osoba                1120,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k zámku Orlík. Prohlídka. Hodinová plavba 

výletní lodí (není v ceně zájezdu) z Orlíku pod Ždákovským mostem skalnatým korytem Orlické přehrady 

k soutoku řek Vltava a Otava ke Zvíkovskému hradu. Prohlídka areálu hradu, možnost občerstvení ve Zvíkovské 

pivovarnické hospůdce. Přejezd do Tábora – prohlídka historického centra, zájemci prohlídka hradu Kotnov, 

podzemí, Husitského muzea,…..  Občerstvení.                                                                         Návrat do 21.30 hod. 
 

stř  15.6.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)          MIMO VÍKEND        TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.30 hod. 
 

čt-ne  16.-19.6. 2022  Centrální Šumava                                                                CYKLISTIKA 

    Cena:   6.550,-Kč/osoba      Churáňov – Modrava – Kvilda – Borová Lada        viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Staré Město u UH., Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka       

1.den  z Kvildy na pramen Vltavy.   2.den  z Churáňova přes Borovou Ladu do Stožce.  3.den  ze Zadova přes 

Modravu do Prášil.  4.den  prěs Jezerní slať a Bučinu na Knížecí Pláně. 
 

pá-ne  17. -19.6. 2022  Maďarsko - Sárvár  (ALL INCLUSIVE)        DĚTI           TERMÁL BUS 

    Cena: 7.650,- Kč / osoba                                                                                                 viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování se stravováním ALL INCLUSIVE, neomezený vstup do termálů, 

technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění 

Nástupní místa: Slušovice, Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín a Břeclav a po dohodě obce po trase.  

Třídenní relax v luxusních termálech se stravováním ALL INCLUSIVE. 

 

so  18.6.  Bílovec – Jistebník – Starý Bohumín               NOVINKA!                     CYKLISTIKA                
    Cena dopravy:   1.000,- Kč – dospělá osoba          980,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd do Bílovce (zámek, minipivovar Zobak). Přes Jistebník – prohlídka Galerijní ulice, 

zajímavá venkovní galerie fotografií. Kolem řeky Odry po cyklostezce přes Ostravu, Hornické muzeum Landek 

(možnost prohlídky dolu, muzeum, minizoo, restaurace) kolem Vrbického jezera (možnost koupání) do Starého 

Bohumína. Trasa cca 45 km, většinou po cyklostezkách, mírným klesáním. Možnost prodloužení k Velkému 

Kališovu jezeru (koupání, rekreační areál) nebo až k soutoku Odry a Olše (8–16 km).           Návrat do 20.00 hod. 

Nástupní místa: Zádveřice-DEPO, Zlín, Kvítkovice, Hulín.                                (časy a místa nasedání při placení) 
 

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. 

informace :   www.rapantaspol.cz     774 742 307      rapant@rapantaspol.cz 

http://www.rapantaspol.cz/
mailto:rapant@rapantaspol.cz


 

so  18.6.  Litomyšl (UNESCO) + zámek Nové Hrady   (České Versailles)                     POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   810,- Kč – dospělá osoba          790,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd trasa Z v 6.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k zámku Nové Hrady u Proseče. Návštěva 

rokokového zámku, který bývá označován jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". V areálu zámku 

najdete krásné zahrady, bludiště, zelené divadlo, Křížovou cestu, jelení oboru, První české muzeum cyklistiky a 

Galerii anglických klobouků. Možnost občerstvení v zámecké kavárně. Přejezd do Litomyšle. Prohlídka města, 

jehož památky patří pod ochranu UNESCO. Prohlídka zámku včetně unikátního divadla. Zájemci prohlídka 

rodného bytu B. Smetany. Průchod přes Klášterní zahrady k dominantnímu kostelu Povýšení Sv.Kříže a náměstí 

s domy s podloubím, které patří mezi nejkrásnější v naší zemi. Osobní volno.                        Návrat do 20.30 hod. 
 

čt-ne  23.-26.6. 2022  Itálie  -  Dolomity      pohodově na kole                             CYKLISTIKA 

    Cena:   11.350,-Kč/osoba       nádhernou přírodou mezi horskými velikány       viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov.  

1.den z Cortiny ď Ampezzo do Toblachu.   2.den z Toblachu do Brunecku.   3.den od jezera Antholzer See do 

Toblachu.   4.den kolem řeky Drávy do Lienzu. 

 

so  25.6.  Bešeňová                      prima termály na Slovensku                  DĚTI         TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   820,-Kč – dospělá osoba                800,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 6.20 hod. - viz.přední list.        Návrat do 21.30 hod. 

 

so  25.6.  AQUAPARK  Tatralandia      prima aquapark na Slovensku   DĚTI    TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   860,- Kč – dospělá osoba          840,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 6.20 hod. - viz.přední list.        Návrat do 21.30 hod. 

 

so  25.6.  Prosiecká a Kvačianská dolina        nádherné vápencové soutěsky          TURISTIKA 
    Cena dopravy:   860,- Kč – dospělá osoba          840,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd trasa C+C2 v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Průchod korytem jedné z nejkrásnějších 

soutěsek Slovenska - Prosieckou dolinou. Občerstvení na kolibě. Prohlídka starých vodních mlýnů na Oblazech 

vč. funkčních částí. Sestup Kvačianskou dolinou - skalní vyhlídky. Celodenní turistika.        Návrat do 21.30 hod. 
 

so-út  25.-28.6. 2022  Západočeské  lázně                                                              CYKLISTIKA 

    Cena: 6.850,- Kč / osoba      perly západočeských lázní, kolem řeky Ohře          viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Brno-Rohlenka.  

1.den Františkovy Lázně, Cheb, Kynšperk, Sokolov. 2.den Hranice, Aš, hrad Seeberg. 3.den Slavkovský les, 

Mariánské Lázně, Teplá, Chodová Planá. 4.den Loket, Karlovy Vary. 

 

čt-ne  30.6.-3.7. 2022  Krušné hory  -  Cínovec                           DĚTI                CYKLISTIKA 

    Cena:   6.780,-Kč/osoba                  z Cínovce na čtyři světové strany                   viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka.    

1.den  kolem vodní nádrže Fláje. 2.den  z Cínovce přes Duchcov do Teplic. 3.den  z Cínovce hřebenem 

k Tiským skalám. 4.den  z Cínovce přes Komáří Hůrku do Teplic. 

 

pá-út  1.-5.7. 2022  Slovinské pobřeží + hlavní město Ljubljana        DĚTI      CYKLISTIKA 

    Cena:   11.950,-Kč/osoba        na kole kolem pláží, koupání, poznání                  viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, hotelové bazény, mapky a 

doporučené cyklotrasy, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Veselí n./M., Hodonín, Břeclav.       

1.den  hl. město Ljubljana. 2.den  z hradu Socerb do Koperu. 3.den z Koperu do Potrorože. 4.den  na kole do 

Chorvatska na Kenegru nebo Umag. 5.den  na kole na vyhlídky nad moře, koupání. 

 

 

informace :        774 742 307      rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


 

út-so  5.-9.7. 2022  Slovinské pobřeží + hlavní město Ljubljana       DĚTI        CYKLISTIKA 

    Cena:   11.950,-Kč/osoba        na kole kolem pláží, koupání, poznání                  viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, hotelové bazény, mapky a 

doporučené cyklotrasy, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Veselí n./M., Hodonín, Břeclav.       

1.den  hl. město Ljubljana. 2.den  z hradu Socerb do Koperu. 3.den z Koperu do Potrorože. 4.den  na kole do 

Chorvatska na Kenegru nebo Umag. 5.den  na kole na vyhlídky nad moře, koupání. 

 

so  9.7.  Žleby + Čáslav + Lichnice                    NOVINKA!        DĚTI                        POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1040,-Kč – dospělá osoba                1020,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k zámku Žleby. Prohlídka romantického 

pohádkového zámku s unikátní kuchyní. Zámecký park s umělým vodopádem a jelení oborou. Přejezd do 

Čáslavi, historické královské město s krásně upraveným náměstím, které patří mezi největší u nás. Prohlídka 

města s dominantním gotickým kostelem, kde jsou uloženy tělesné ostatky Jana Žižky z Trocnova, Otakarova 

bašta, nejstarší venkovské muzeum u nás. Přejezd do Lichnice a prohlídka zříceniny hradu, který tvoří dominantu 

Železných hor. Zájemci vycházka na Dívčí kámen, opředený pověstí o kruté Miladě s vyhlídkou do hlubokého 

údolí.                                                                                                                                          Návrat do 22.00 hod.                                                                                   
 

čt-ne  14.-17.7. 2022  Pardubicko – kraj perníku                          DĚTI                     POZNÁNÍ  
    Cena:   6.100,-Kč/osoba                        krásná místa v polabí                         viz. katalog poznávací zájezdy   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Uh.Hradiště, Napajedla, Zlín, Otrokovice, Hulín, Kroměříž   (po dohodě obce po trase). 

1.den  Přerov n. Labem, Kersko, Poděbrady.  2.den  hřebčín Kladruby, Kunětická hora, Pardubice.  3.den lázně 

Bělohrad, výroba hořických trubiček, ZOO Dvůr Králové. 4.den Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem. 

 

so  16.7.  Velký Meder / Dunajská Streda  oblíbené termály v parku    DĚTI     TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   790,-/770,-Kč – dospělá osoba    770,-/750,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E  v 5.40 hod. - viz.přední list.             Návrat do 22.00 hod. 
 

čt-ne  21.-24.7. 2022  Krušné hory  -  Boží Dar                                                     CYKLISTIKA 

    Cena:   6.750,-Kč/osoba              hřebenové trasy a sjezdy k řece Ohři                viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: St Město u UH.,  Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka.  

1.den  Klínovec, Fichtelberg, Ježíškova cesta.  2.den  vodní nádrž Přísečnice, Hora Sv.Šebestiána, Chomutov. 

3.den  Boží Dar, Horní Blatná, Karlovy Vary.  4.den  Boží Dar, Měděnec, Klášter nad Ohří, Kadaň. 

 

čt-ne  21.-24.7. 2022  Německo – Lužická jezera – Ďáblův most                        CYKLISTIKA 

    Cena: 10.650,-,-Kč/osoba  po cyklostezkách kolem jezer s koupáním, rovina     viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Nástupní místa: Vsetín, Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Přerov, Olomouc.  

1.den jezera Senftenberg See, Partwitzer See. 2.den kolem jezera Talsperre Spremberg. 3.den Ďáblův most, Bad 

Muskau (UNESCO). 4.den jezero Dreiweiberner See.                  VHODNÉ I PRO BRUSLAŘE a KOLOBĚŽKY. 

 

so  23.7.  Spišský hrad - Levoča                    perly Spiše - UNESCO                            POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1200,-Kč – dospělá osoba                1180,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2, v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd na Slovensko na dominantní Spišský 

hrad. Prohlídka nejrozsáhlejšího hradního komplexu. Přejezd do Levoče. Prohlídka historického centra, Baziliky 

sv.Jakuba s unikátními dřevěnými oltáři od Mistra Pavla z Levoče, renesanční radnice,….památky UNESCO.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Návrat do 22.30 hod. 
 

so  23.7.  Slovenský ráj               přírodní perla Slovenska                                           TURISTIKA 
    Cena dopravy:   1090,-Kč – dospělá osoba                1070,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2, v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Slovenského ráje na Podliesok. Mezi 

9.00-17.00 hod. turistika. Výstup Suchou Belou (žebříky). Návštěva Kláštoriska – centrum Národního parku, 

vykopávky. Návrat přes Prielom Hornádu – unikátní železná cesta nad řekou. Zdatnější  návštěva dalších dolin 

dle výběru (Sokolia dolina, Velký Kyseľ nebo Tomašovský výhľad).                                     Návrat do 22.30 hod.                                                                      
 



 

so-ne 23.–31.7.2022  Island – ostrov ohně a ledu              POSLEDNÍ 2 MÍSTA     POZNÁNÍ               
    Cena:   44.850,- Kč/ osoba                        nejkrásnější místa Islandu            viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahnuje.: letenku, dopravu po ostrově, ubytování se snídaní, technický doprovod, pojištění typ A60 
 

so  30.7.  Valtice + Břeclav                   krajem Lichtenštejnů                                       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   670,- Kč – dospělá osoba            650,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Valtic, procházka zámeckým parkem, 

návštěva botanické zahrádky, zájemci prohlídka bohatě zdobeného zámku. Volno k nákupu vína, návštěvy 

podzemí centra města, muzea a občerstvení. Výjezd autobusem ke Kolonádě - výhledy na Mikulov, Pálavu a 

okolí. Cestou zpět prohlídka cihelného kostela, který je dominantou Poštorné. Krátká zastávka v Břeclavi 

(zámek, pivovar, novodobý kostel).                                                                                           Návrat do 19.00 hod. 
 

so  30.7.  Lipót – Maďarsko          vesnické termály v krásném paku    DĚTI     TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   790,-Kč – dospělá osoba                770,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa E v 5.40 hod. ze Zlína - viz.přední list.  Návrat do 21.30 hod. 
 

so  30.7.  Sloupsko-šošůvské jeskyně – Holštejn – Kojál – Vyškov                    CYKLISTIKA                
    Cena dopravy:   900,- Kč – dospělá osoba          880,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem k Sloupsko-šošůvským jeskyním (zájemci prohlídka). Na kole přes 

Šošůvku (možnost koupání v lomu) do obce Holštejn (zřícenina hradu, jeskyně Stará Rasovna, zážitkový areál 

v lomu). Kolem vysílače Kojál (nejvyšší na Moravě – 340 m) do Krásenska a sjezd kolem říčky Malá Haná do 

Vyškova (historické centrum, ZOO). Celkem 35-44 km dle zdatnosti zvlněným terénem.      Návrat do 20.00 hod. 

Nástupní místa: Staré Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Hulín, Kroměříž.     (časy a místa nasedání při placení) 

 

so  30.7.  Moravský kras    skalnatým údolím NPR Vývěry Punkvy      DĚTI         TURISTIKA                
    Cena dopravy:   810,- Kč – dospělá osoba          790,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. ze Starého Města u UH – další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd ke Sloupsko-

Šošůvským jeskyním.  Zájemci prohlídka největšího jeskynního komplexu u nás. Pěší turistika přes Pustý žleb a 

skalnatým údolím NPR Punkevní Vývěry kolem desítek jeskynních otvorů k Punkevním jeskyním a výstup přes 

Prostřední Můstek k propasti Macocha (celkem 7 km). Zdatnější mohou pokračovat údolím na Skalní Mlýn 

(unikátní Dům přírody) a vystoupat kolem Kateřinských jeskyní k propasti Macocha (+4 km). Přejezd do 

Vyškova – prohlídka centra nebo návštěva ZOO .                                                                    Návrat do 20.00 hod. 
 

st-ne  3.-7.8. 2022  Slovinsko - Bled                                                                       CYKLISTIKA 

    Cena:   12.580,-Kč/osoba             kouzlo jezer pod horami a vesniček                  viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, vstupy do bazénů, mapky a 

doporučené cyklotrasy, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Břeclav, Mikulov       

1.den  z Mojstrany do Bledu.  2.den  z Pokljuky do Bledu.  3.den  od Bohinjského jezera do Bledu.  

4.den  Z Kranjske Gory k vodopádu Peričnik a do Bledu.  5.den  z Bledu kolem hradu Kamen do Radovlice.   

 

so  6.8.  Bešeňová         prima termály na Slovensku                           DĚTI                 TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   820,-Kč – dospělá osoba                800,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 6.20 hod. - viz.přední list.        Návrat do 21.30 hod. 
 

so  6.8.  Nízké Tatry – Demänovská dolina, Chopok         DĚTI                                     POZNÁNÍ  
    Cena dopravy:   900,- Kč – dospělá osoba              880,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Odjezd trasa C+C2 v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.  Přejezd do Demänovské doliny v Nízkých 

Tatrách. Výjezd lanovkou na Chopok. Návštěva Kamenné chaty a zájemci výstup na vrchol. Prohlídka horského 

střediska Jasná. Procházka kolem Vrbického plesa a sestup dolinou k Demänovským jeskyním – prohlídka 

Demänovské jeskyně Slobody nebo Demänovské ľadové jeskyně.                                          Návrat do 21.30 hod. 

čt-ne  11.-14.8. 2022  Z hřebenů Orlických hor do údolí                                     CYKLISTIKA 

    Cena: 6.480,-Kč/osoba               královstvím Kačenky a Rampušáka                   viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Přerov, Olomouc.  

1.den ze sedla Šerlich přes Olešnici a Peklo do Nového Města nad Metují. 2.den ze sedla Šerlich přes Orlické 

Záhoří  k Zemské bráně. 3.den ze sedla Šerlich přes Zeleniec do Duszniky Zdroj. 4.den ze sedla Šerlich přes 

Velkou Deštnou, Pěticestí a pevnost Hanička do Žamberku. 



 

čt-ne  11.-14.8. 2022  Z Blaníku ke Svatojánským proudům             DĚTI              POZNÁNÍ  
    Cena:   6.150,-Kč/osoba                   zajímavá místa naší vlasti                       viz. katalog poznávací zájezdy   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Uh.Hradiště, Napajedla, Zlín, Otrokovice, Hulín, Kroměříž (po dohodě obce po trase). 

1.den  zámek Jemniště, hora Blaník,Vlašim.  2.den  Štěchovice – plavba lodí, vyhlídka Máj.  3.den Kostelec nad 

Černými lesy, Kouřim.  4.den zámek a zahrady Průhonice, Hrusice – obec J.Lady, hrad Český Šternberk. 

 

so  13.8.  Rakousko – Hochkar + soutěska Wasserlloch                                        TURISTIKA          
     Cena dopravy:   1320,- Kč/dospělá osoba      1300,- Kč/dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let    

Odjezd trasa E v 4.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Výjezd alpskou silnicí do turistického centra 

Hochkar. Lanovkou pod majestátný vrchol Hochkar (1808m). Asi hodinová túra panoramatickou stezkou na 

samotný vrchol, vyhlídka Skywalk s výhledem „360 stupňů Blick“, s úchvatnými výhledy na Alpy – pohled až 

na 100 vrcholů. Odpoledne přejezd k jedné z nejkrásnějších soutěsek v Rakousku Wasserlochklamm. Do 

soutěsky se vchází po 65 m dlouhém visutém mostě, přes divokou horskou řeku Salzu. Voda v soutěsce se valí 

v pěti nádherných vodopádech kolem systému lávek s pevnými schody a můstky.                 Návrat do 23.00 hod. 
 

stř  17.8.  Velký Meder / Dunajská Streda               MIMO VÍKEND     DĚTI     TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   790,-/770,-Kč – dospělá osoba    770,-/750,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E  v 5.40 hod. - viz.přední list.             Návrat do 22.00 hod. 
 

so  20.8.  Dolní Morava – Králíky               panoramatické cyklotrasy                CYKLISTIKA          
  Cena dopravy:   1.130,- Kč – dospělá osoba          1.110,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let      

Odjezd v 5.30 hod. Přejezd autobusem do Jeseníků na Dolní Moravu. Lanovkou i s kolem k chatě Slaměnka. 

Zájemci prohlídka světového unikátu „Stezka v oblacích“ – rozhledna 55 m vysoká www.dolnimorava.cz   a 

návštěva letošní novinky – největší visuté lávky přes údolí na světě (Sky Bridge 721). Panoramatickou 

cyklostezkou úbočím Kralického Sněžníku (nádherné výhledy, minimální převýšení) k hornímu toku řeky 

Moravy. Kolem ní sjezd do Dolní Moravy a přes Prostřední Lipku do městečka Králíky (vojenské muzeum). 

Zájemci výjezd na Klášter Hedeč – Hora Matky Boží (možnost prohlídky – po rekonstrukci).  Celkem 29-40 km, 

trasy dle zdatnosti převážně z kopce a po rovině.                                                                      Návrat do 20.30 hod.      

Nástupní místa: Zádveřice-DEPO, Zlín, Kvítkovice, Hulín.                                  (časy a místa nasedání při placení) 
 

so  20.8.  Jeseníky - Dolní Morava        stezka i lávka v oblacích       DĚTI                  POZNÁNÍ          
    Cena dopravy:   1.040,- Kč – dospělá osoba          1.020,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let      

Odjezd v 5.30 hod. ze Zádveřic – další místa nasedání viz. cyklisté. Přejezd na Dolní Moravu. Lanovkou nebo 

pěšky k chatě Slaměnka. Zájemci prohlídka světového unikátu „Stezka v oblacích“ – rozhledna 55 m vysoká a 

návštěva letošní novinky – největší visuté lávky přes údolí na světě (Sky Bridge 721). Sjezd lanovkou, sestup 

pěšky nebo sjezd po Mamutí horské bobové dráze zpět do doliny. Návštěva atrakcí v dolině (Mamutíkův park, 

adrenalinové centrum) nebo vycházka k Mléčnému pramenu. viz.  www.dolnimorava.cz     Návrat do 20.30. hod.                                             

 

so  20.8.  Loučeň + Poděbrady                NOVINKA!                       DĚTI                    POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1170,-Kč – dospělá osoba                1150,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k zámku Loučeň. Stylová prohlídka 

barokního zámku a parku. V parku se nachází evropský unikát, deset labyrintů a bludišť – super pro děti. Přejezd 

do Poděbrad. Prohlídka města s bohatou lázeňskou historií náměstí, zámek (narodil se zde král Jiří z Poděbrad), 

minipivovar u Labe a lázeňský park s minerálními prameny a květinovými slunečními hodinami. Osobní volno.                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    Návrat do 22.00 hod. 
                                                                                                                                        

 

čt-ne  25.-28.8. 2022  Slovensko – Liptov                                                              CYKLISTIKA 

    Cena:   6.650,-Kč/osoba          pod vrcholy Vysokých a Nízkých Tater                viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Horní Lideč.   

1.den  z Magurky Lupčianskou dolinou do Lúček (termály).  2.den  Štrbské a Popradské Pleso, sjezd do Liptov. 

Hrádku. 3.den  z Jasné do Lipt. Hrádku.  4.den  z Lipt. Tepličky kolem Čierného Váhu do Lipt. Hrádku. 

 

informace :        774 742 307      rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

http://www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich/
http://www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich/
mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


 

čt-ne  25.-28.8. 2022  Přírodní park Třebíčsko                                                     CYKLISTIKA 

    Cena:   6.450,-Kč/osoba                          zajímavá místa naší vlasti                       viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, 

technický doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Brno-Rohlenka.   

1.den  Velké Meziříčí, kolem řeky Oslavy, Třebíč. 2.den  z Jihlavy podél řeky přes Malý Beranov do Třebíče. 

3.den  z Moravských Budějovic přes Jaroměřice nad Rokytnou do Třebíče. 4.den  z Třebíče kolem Dalešické 

přehrady do Dukovan. 

 

so  27.8.  Velké Losiny     zámek,  papírny, lázně,  termály   DĚTI  POZNÁNÍ / TERMÁL BUS 
    Cena dopravy:   670,- Kč – dospělá osoba            650,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Autobusem do Velkých Losin – individuální 

program dle zájmu jednotlivců - prohlídka zámku a zámeckého parku nebo výrobny a muzea ručního papíru 

(unikát), okruh lázněmi, odpoledne možnost koupání v nových termálech. Zájemci možnost celodenního koupání 

v termálech.                                                                                                                                Návrat do 20.30 hod. 

 

čt-ne  1.-4.9. 2022  Moravské Toplice – Slovinsko      super termály      DĚTI     CYKLISTIKA 

    Cena: 8.450,- Kč / osoba         děti na 3 lůžku – SLEVY dle data objednání       viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí (formou bufetu), neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech a v termálním komplexu TERME3000, neomezený vstup do hotelové sauny, 

technický doprovod, lázeňské  poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Staré Město u UH., Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Brno Rohlenka                                

1.den od maďarských hranic na ubytování.  2.den na Suhi vrh a zpět, koupání.  3.den z Murecku kolem řeky 

Mura do Mor.Toplic.  4.den okruh z ubytování, koupání. 

 

čt-ne  1.-4.9. 2022  Slovinsko – Moravské Toplice     super termály     DĚTI      TERMÁL BUS 

    Cena: 8.580,- Kč / osoba         děti na 3 lůžku – SLEVY dle data objednání             viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí (formou bufetu), neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech a v termálním komplexu TERME3000, neomezený vstup do hotelové sauny, 

technický doprovod, lázeňské  poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: St Město u UH, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Brno Rohlenka, Mikulov a po dohodě obce 

po trase.                                                                                                     Čtyřdenní relax v luxusních termálech. 

   

čt-út  1.-6.9. 2022  Itálie – Alpe Adria         z rakouských hranic k moři              CYKLISTIKA 

    Cena:   12.750,-Kč/osoba          nejkrásnější cyklostezkou k Jadranu                  viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 1x ubytování s polopenzí, 3x ubytování se snídaní, mapky a 

doporučené cyklotrasy, techn. doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov   

1.den  z Tarvisia přes Malborghetto, Pontebbu, Móggio. 2.den  přes Venzone do Udine. 3.den  z Pradamana přes 

Palmanovu do Grada. 4.den  kolem řeky Tagliemento do Lignana, koupání. 5.den  Bibione cyklo, koupání. 

 

so  3.9.  Štrbské Pleso – Vysoké Tatry       nejbližší velehory - 9 hod. pobytu          TURISTIKA 
    Cena dopravy:   1050,- Kč – dospělá osoba          1030,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let      

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. V čase mezi 9.00-18.00 hod. turistika. Zdatnější 

možnost výstupu na Rysy nebo Furkotský štít. Méně zdatní prohlídka Štrbského Plesa, výjezd sedačkou na 

Solisko, túra k vodopádu Skok nebo na Popradské pleso (hřbitov obětí).                                Návrat do 23.00 hod. 

 

so  3.9.  Rakousko – Tulln – zahradnický veletrh + Jižní Morava - víno                 POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   950,-Kč – dospělá osoba                930,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 5.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Tullnu. Návštěva vyhlášeného 

mezinárodního zahradnického veletrhu, spousta kytiček. Individuálně prohlídka města. Cestou zpět zastávka na 

jihu Moravy na víno .                                                                                                                  Návrat do21.00 hod.                                                                          
 

út  6.9.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)           MIMO VÍKEND          TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.30 hod. 

 

Začíná chladivý podzim. Co tak ještě vyrazit na turistiku nebo do termálů. 

 



čt-ne  8.-11.9. 2022  TOP místa Písecka             kouzelné Jižní Čechy                         POZNÁNÍ  
    Cena:   6.180,-Kč/osoba                   zajímavá místa naší vlasti                       viz. katalog poznávací zájezdy   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž   (po dohodě obce po trase). 

1.den  Písek, Putim, Sudoměř.  2.den  Hoštice, Krušlov – malovaný včelín, zřícenina Helfenburg.  3.den zámek 

Kratochvíle, Prachatice, Husinec.  4.den Albrechtice nad Vltavou, Bechyně – zámek, klášter, most.    

so  10.9.  Polsko – Chocholów                   termál na úpatí Tater       DĚTI           TERMÁL BUS               
     Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

so  10.9.  Polsko - Zakopané  – Tatry       horské středisko pod Tatrami      DĚTI       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   930,-Kč – dospělá osoba                910,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka nového moderního kostela a starého 

dřevěného kostela v centru. Procházka centrem města s velkým množstvím dřevěnic a s posezením v restauraci 

nebo cukrárně. Návštěva domu stojícího na střeše. Možnost nákupů. Zájemci výjezd lanovkou na Gubalówku 

s výhledy na Kasprov vrch a Vysoké Tatry z polské strany. Procházka s výhledy.                  Návrat do 21.30 hod. 

 

so  17.9. Klokočůvek – Odry – Nový Jičín  - Hodslavice - Kacabaja                 CYKLISTIKA                
  Cena dopravy:   920,- Kč – dospělá osoba          900,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem do vesnice Klokočůvek (pramen a kaplička ve skále). Po cyklostezce 

„Střecha Evropa“, pod Švédskou skálou přes Loučky – zájemci návštěva vodního mlýna Wesselsky, Odry, kolem 

rybníků pod hrad Starý Jičín. Zájemci prohlídka zříceniny gotického hradu. Poté do Nového Jičína a po nové 

cyklostezce kolem Hodslavic (památník F. Palackého) k vodní nádrži Kacabaja, která slouží ke koupání. 

Naložení kol. Trasa cca 43 km, většina po cyklostezkách.                                                        Návrat do 20.30 hod.      

Nástupní místa: Zádveřice-DEPO, Zlín, Kvítkovice, Hulín.                                (časy a místa nasedání při placení) 

 

so  17.9.  Hohe Wand a soutěska Steinwandklamm            DĚTI                         TURISTIKA 
    Cena dopravy:   1130,-Kč – dospělá osoba                1110,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 5.10 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do jedné z nejdivočejších soutěsek Dolního 

Rakouska – Steinwandklamm. Přechod přes lávky, schůdky i žebřík a průchod tzv. Tureckou jeskyní (vlastní 

baterky). Okruh pro náročné turisty i pro vycházkáře. Hodinová zastávka na kouzelné vodopády Myrafälle. 

Odpoledne návštěva národního parku Hohe Wand - skalní stěna, která odděluje roviny směrem k Maďarsku od 

masívů Alp. Pohodový průchod skalní stěnou po zabezpečených železných lávkách a návštěva vyhlídkového 

„balkónového můstku.“ Vstupné celkem cca 15 Eur – není v ceně.                                         Návrat do 22.00 hod. 

 

so  17.9.  Kobylí  - Vrbice – Zimarky – Čejkovice             vyhlídky a víno                 POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   760,-Kč – dospělá osoba                740,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa A v 6.30 hod.  – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Kobylí a procházka k neobyčejné 

rozhledně Stezka mezi vinohrady. Pěšky do Vrbic. Procházka mezi vinnými sklípky pod větrným mlýnem, 

s možností ochutnat zdejší víno. Přejezd nad Velké Bílovice a vycházka k magické kapličce sv. Cyrila a 

Metoděje, která se už objevila v několika filmech. Krásné výhledy na Pálavu a okolí. Cestou zpět zastávka 

v Čejkovicích (sklepy, bylinkový ráj Sonnentor – výroba čajů).                                            Návrat do 19.30 hod. 

 

ne-stř  18.-28.9. 2022  Gruzie – nejkrásnější místa pod Kavkazem                               POZNÁNÍ 

    Cena: 35.250,- Kč/osoba       pohodový poznávací zájezd s koupáním        viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje: dopravu letadlem, letištní taxy, dopravu po Gruzii, 10x ubytování se snídaní a 2x večeři, 

českého tlumočníka a gruzínského průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v 

zahraničí.       Toulky Gruzií s návštěvou nejkrásnějších míst země pod zasněženými pětitisícovými vrcholy. 

 

stř  21.9.  Podhájska - „slovenské Mrtvé moře“            MIMO VÍKEND            TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   860,-Kč – dospělá osoba                840,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“      odjezd trasa E  v 5.40 hod. - viz.přední list.            Návrat do 21.30 hod. 

 

 

Skupiny nad 35 osob :  termín kdykoliv, přistavení autobusu dle dohody.  

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 
 

informace :   www.rapantaspol.cz     774 742 307      rapant@rapantaspol.cz 

http://www.rapantaspol.cz/
mailto:rapant@rapantaspol.cz


 

so  24.9.  Budapešť + plavba lodí           architektonický skvost na Dunaji                  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:  1320,- Kč – dospělá osoba         1300,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 5.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Budapešti. Prohlídka Staré uherské 

tržnice - drobné nákupy. Vyhlídková plavba lodí po Dunaji – není v ceně zájezdu (cca 12,-€). Přejezd na Hradní 

vrch – prohlídka katedrály a Rybářské bašty, jedinečné výhledy na Parlament. Výjezd na vyhlídkovou horu 

Gellért – krásný pohled na město, Parlament i Dunaj.                                                              Návrat do 23.00 hod.                                                                             

stř  28.9.  Polsko – Chocholów   termál na úpatí Tater   MIMO VÍKEND  DĚTI  TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

stř  28.9.  Kolem Pálavy kolem          zakončení cyklosezóny u vinařů                  CYKLISTIKA   
    Cena dopravy:   960,- Kč – dospělá osoba          940,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd do Mikulova. Zájemci okruh městem. Po bývalé signálce (cyklostezka) přes Březí do 

Nového Přerova a dále do obce Novosedly. Kolem vinných sklípků do Brodu nad Dyjí a do Pasohlávek. Po nové 

cyklostezce kolem Věstonické nádrže přírodní rezervací přes přítoky řek Jihlava a Svratka do Strachotína a přes 

hráz do Pavlova. Naložení kol a návštěva městečka sklípků (burčáky). Celkem 44 km. Možnost zkrácení nebo 

prodloužení trasy. Možnost výběru jiných tras v oblasti.                                                          Návrat do 20.00 hod. 

Nástupní místa: Zádveřice-DEPO, Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice.        (časy a místa nasedání při placení) 

 

stř  28.9.  Pálavské vinařské chodníčky           za přírodou i burčákem                  TURISTIKA 
    Cena dopravy:   860,-Kč – dospělá osoba                840,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.00 hod. ze Zádveřic, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Mikulova. Po červené tur. 

značce přes Kozí Hrádek, jeskyně Na Turoldu, Sirotčí Hrádek a Dívčí hrady do Pavlova. Celkem 14 km. 

Prohlídka sklípků a košt dozrávajících burčáků. Méně zdatní prohlídka Mikulova a přejezd busem do Klentnice. 

Odtud pěšky přes Dívčí hrady do Pavlova - 6 km.                                                                    Návrat do 20.00 hod. 

 

stř  28.9.  Mikulov - Sirotčí Hrádek - Pavlov       za poznáním i burčákem                POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:  870 ,-Kč – dospělá osoba                850,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.00 hod. ze Zádveřic, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Mikulova - prohlídka města 

(zámek, Ditrichsteinská hrobka). Zájemci výstup na Svatý Kopeček. Návštěva Kozího Hrádku a jeskyní Na 

Turoldu. Přejezd do Klentnice a prohlídka zříceniny Sirotčí Hrádek. Přejezd do Pavlova, prohlídka sklípků a košt 

burčáků. Zájemci prohlídka nového podzemního Archeoparku Pavlov.                                   Návrat do 20.00 hod. 

 

stř-so  28.9.-1.10. 2022  Rakousko – údolí Wachau     Dunajská cyklostezka       CYKLISTIKA 

    Cena: 8.380,- Kč / osoba       cyklotoulky kolem Dunaje a jeho přítoků               viz. katalog cykloturistika   

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. 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno Rohlenka. 

1.den od hradu Rosenburg do Kremsu.  2.den z Kremse přes Dürstein do Melku.  3.den z Greinu přes Ybbs der 

Donau ke klášteru Abbey.  4.den z Tullnu do Vídně. 

 

čt-ne  29.9.-2.10. 2022  Maďarsko – Egerszalók + Demjén          DĚTI            TERMÁL BUS 

    Cena: 10.550,- Kč / osoba                                                                                               viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, neomezené využívání termálního komplexu,výlet do 

Demjénu, technický doprovod, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění 

Nástupní místa: Slušovice, Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Uh. Hradiště, Uh. Brod a po dohodě obce po trase.  

Čtyřdenní relax v luxusních termálech, návštěva jeskynních termálů Demjén a návštěva vinných sklípků. 

 

so  1.10.  Malá Fatra – hřebeny  nebo  Jánošíkove diery      trasy dle výběru        TURISTIKA 
    Cena dopravy:   790,-Kč – dospělá osoba                770,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 6.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Celodenní turistika pro každého dle vlastního 

výběru a zdatnosti. Možnost výjezdu lanovkou z Vrátné doliny na hřeben, výstup na Kriváň, hřebenové trasy v   

oblasti Poľudňových stěn a sestup (sjezd do Vrátné). Nebo turistika v oblasti Jánošíkových dier (Dolné a Nové 

diery po rekonstrukci lávek) a výstupy na Rozsutce. Vysedání z busu Terchová, Bílý Potok u Dolních 

Janošíkových Dier a ve Vrátné. Nasedání ve Štefanové a u lanovky ve Vrátné.                      Návrat do 20.30 hod. 

 

informace :        774 742 307       rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


 

so  1.10.  Červený Kameň – jeskyně Driny – Skalica – Plže                                      POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 6.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd na Slovensko do Trnavského kraje. Návštěva 

dominantního hradu Červený Kameň – hrad, zahrady, dvora sokolníků. Přejezd k jeskyním Driny – prohlídka. 

Krátká zastávka ve městě Skalica – centrum. Přejezd do vinného městečka Plže, prohlídka sklípků a košt 

burčáků.                                                                                                                                      Návrat do 21.00.hod. 
 

so-so  1.-8.10. 2022  KYPR – Afroditin ostrov                      letecky                            POZNÁNÍ 

    Cena: 29.850,- Kč/osoba       toulky po ostrově, který okouzlí každého      viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   leteckou dopravu na ostrov a zpět s nízkonákladovou společností, příplatek za velké odbavené 

zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po ostrově autem, 7x ubytování  se snídaní, 6 x 

večeře, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění.  

Toulky ostrovem s poznáním přírody, městeček a vesniček, s lehkou turistikou a koupáním v moři.                                                                                                                          

 

stř  5.10.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)          MIMO VÍKEND        TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.30 hod. 

 

so  8.10.  Frýdek Místek – Sedliště – Paskov                            NOVINKA!    DĚTI    POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   810,-Kč – dospělá osoba                790,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 6.30 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Frýdku a super sladká exkurze do výroby 

Marlenky, možnost nákupu výrobků, posezení v podnikové kavárně. Přejezd do Sedliště, prohlídka krásně 

malovaného dřevěného kostela a Lašské jizby. Přejezd do Paskova, prohlídka zámku a výstavy Modelů 

dřevěných staveb Těšínska.                                                                                                      Návrat do 20.30. hod. 
 

so-ne  8.-9.10. 2022  Polsko – Chocholów + Slovensko - Oravice     DĚTI        TERMÁL BUS      
    Cena: 2.950,- Kč / osoba               luxusní termály pod vrcholy Tater                       viz.katalog Termál bus  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, technický doprovod, zákonné pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                          

Nástupní místa:   Uh.Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč a obce po trase. 

1.den celodenní koupání v termálech Oravice pod vrcholy Roháčů – www.meanderoravice.sk                    

2.den celodenní koupání v moderních termálech pod vrcholy Polských Tater –  www.chocholowskietermy.pl 

 

so-ne  8.-9.10. 2022  Zakopané + Roháče                                             TURISTIKA /POZNÁNÍ 
    Cena: 2.980,- Kč / osoba          turistika nebo poznání dle zdatnosti             viz. katalog poznávací zájezdy  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem,  1x ubytování s polopenzí,  technický doprovod,  zákonné pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                          

Nástupní místa:   Uh.Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč a obce po trase. 

1.den  Zverovka – Roháče – okruhy dle zdatnosti. Méně zdatní skanzen a jeskyně Brestová a vycházka dolinou. 

2.den  poznání - prohlídka horského střediska Zakopané, lanovkou na Gubalówku, turisté 3 hodinová procházka 

nebo celodenní turistika jednou z nejpěknějších dolin Tater plnou jeskyní - dolinou Kościeliska. 

 

so  15.10.  Velký Meder   (bývalé Čalovo)           oblíbené termály      DĚTI      TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   790,-Kč – dospělá osoba    770,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E  v 5.40 hod. - viz.přední list.             Návrat do 22.00 hod. 

 

so  15.10.  Vídeň centrum + zámek Schönbrunn         zámek, zahrady i město          POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   950,-Kč – dospělá osoba                930,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.   Prohlídka zámku a zahrad Schönbrunn – český 

výklad (cca 22,-€). Odpoledne centrum Vídně. Osobní volno, zájemci okruh s průvodcem.   Návrat do 21.00 hod. 

 

čt-ne  27.-30.10. 2022  Maďarsko – Mosonmagyarovár (Mošóň)                      TERMÁL BUS 

    Cena: 7.950,- Kč / osoba                                                                                                 viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, neomezené využívání termálního komplexu, 

neomezený vstup do saunového světa a hotelového wellness, technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                                          Čtyřdenní relax v oblíbených termálech. 

Nástupní místa: Slušovice, Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín a Břeclav a po dohodě obce po trase. 
 

 

 

informace :   www.rapantaspol.cz     774 742 307      rapant@rapantaspol.cz 
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pá  28.10.  Polsko – Chocholów   termál na úpatí Tater MIMO VÍKEND  DĚTI TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

so  5.11.  Bešeňová        prima termály na Slovensku                 DĚTI                         TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   820,-Kč – dospělá osoba                800,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 6.20 hod. - viz.přední list.        Návrat do 21.30 hod.    

čt  17.11.  Polsko – Chocholów   termál na úpatí Tater MIMO VÍKEND  DĚTI   TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

čt-ne  17.-20.11. 2022  Slovinsko - Radenci  + výlet do Mariboru       DĚTI       TERMÁL BUS 

    Cena: 8.580,- Kč / osoba         super termály a popíjení minerálky Radenci            viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, neomezené koupání v 

hotelových termálních bazénech, 1 x denně vstup do světa saun (do 15.30 hod.) na hotelu, neomezené pití zdravé 

minerální vody, výlet do Mariboru, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění. 

Nástupní místa: Slušovice, Lípa, Zlín, Kvítkovice, Napajela, Uh.Hradiště, Hodonín, Břeclav a obce po trase.  

Čtyřdenní relax v luxusních termálech. Vstup do bazénů přímo z hotelu. Půldenní výlet do Mariboru. 
 

so  19.11.  Bükfürdö – Maďarsko (Býk)              moderní termály                      TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   1.050,-Kč – dospělá osoba                1.030,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“   trasa E v 4.40 hod. odjezd ze Zlína-viz.přední list.    Návrat do 22.00 hod. 

 

so  26.11.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)         oblíbené termály        TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“ odjezd trasa E v 5.40 hod. ze Zlína - viz.přední list.    Návrat do 20.30 hod. 

 

Začíná advent. 
 

VŠIMLI JSTE SI..  –  prodloužili jsme večerní pobyt ve vánočně nasvícených 

městech a přidali novinky i zájezdy vhodné s programem pro děti. 
 

 

 

 

so  3.12.  Vídeň - Rakousko                  vánočně vyzdobené město, trhy                        POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   940,-Kč – dospělá osoba                920,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 8.10 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka (nepovinná) s průvodcem centra vánočně 

vyzdobené Vídně, návštěva vánočních tržišť a prodloužený večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní volno v 

centru. Zájemci návštěva památek dle vlastního přání. Odjezd z Vídně v 19.00 hod.            Návrat do 23.00 hod. 

 

so  3.12.  Peklo Čertovina + Betlém + Veselý kopec                DĚTI                         POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   990,-Kč – dospělá osoba                970,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 6.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Hlinska a návštěva světového unikátu 

PEKLO v obci Čertovina. Atraktivní program s čerty (pro neposlušné od 6 do 100 let) v podzemí včetně 

návštěvy Luciferova doupěte, čertovské kuchyně a váhy hříchů. V areálu čertovská restaurace a prodejna 

suvenýrů. Vstupné  – viz. www.peklocertovina.cz . Krátká zastávka v Hlinsku v Betlému – skanzenové domky 

uprostřed města. Přejezd do Muzea přírody Vysočina – Veselý kopec. Adventní jarmark, program přibližující 

tradiční zvyky, řemesla a vánoční výzdoba interiérů.                                                                Návrat do 21.00 hod. 
 

so  3.12.  Polský Těšín – Ostrava                             NOVINKA!                                POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   850,-Kč – dospělá osoba                830,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Polského Těšína na nákupní trhy. 

Odpoledne zastávka v Ostravě. Krátká prohlídka města, adventní trhy.                                   Návrat do 18.00 hod.                                                                                             
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

informace :        774 742 307       rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

http://www.peklocertovina.cz/
mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


so  3.12.  Bratislava + Trenčín                                      DĚTI                                      POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   790,-Kč – dospělá osoba                770,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 7.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Trenčína a návštěva vyhlášených 

vánočních trhů pod hradem. Zájemci krátký okruh městem a výstup na vyhlídku. Přejezd do Bratislavy. Okruh 

městem – hrad, Dóm Sv. Martina, Michalská brána, Radnice s vyhlídkovou věží, Hlavní a Hviezdoslavovo nám. 

a přístaviště. Návštěva vánočních trhů - lidová tvorba, lokše, kapustnica, cikánská pečeně, punč, folklór, večerní 

atmosféra.                                                                                                                                   Návrat do 21.00 hod.                     
 

so-ne  3.-4.12. 2022  Advent v Zakopaném a Krakowě  polské unikáty   POZNÁNÍ/ TERMÁLY 

    Cena: 3.150,- Kč/osoba          kouzlo vánočních trhů pod velehorami           viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, technický doprovod, obecní  poplatky, zákonné 

pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Nástupní místa: Uh.Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč a obce po trase.  

1.den  adventní trhy pod štíty Vysokých Tater, kouzlo dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru. 

Zájemci celodenní koupání v termálech Chocholow (místo Zakopaného).  

2.den  vánoční trhy v královském městě Krakow, zájemci okruh městem s průvodcem. 

 

pá-so  9.-10.12.2022  Záhřeb + Budapešť  advent v hlavních městech    NOVINKA!   POZNÁNÍ 
    Cena: 3.220,- Kč/osoba                                                                                       viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, technický doprovod, obecní  poplatky, zákonné 

pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

Nástupní místa: Slušovice, Lípa, Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Uh.Hradiště, Hodonín, Břeclav a obce po trase. 

1.den  Záhřeb - jedno z nejkrásnějších vánočně vyzdobených měst   2.den Budapešť - perla na Dunaji.    

so  10.12.  Polsko – Chocholów  termál na úpatí Tater v adventním čase  DĚTI   TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.       Návrat do 21.30 hod. 

 

so  10.12.  Polsko - Advent v Zakopaném    vánoční trhy pod štíty Tater    DĚTI       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   930,-Kč – dospělá osoba                910,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Kouzelné adventní trhy pod štíty Vysokých 

Tater v Zakopaném, krása dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru. Prohlídka starého dřevěného 

kostela, nákupy a občerstvení na vyhlášené ulici Krupówki se spoustou obchůdků, cukráren, kaváren, lidových 

dřevěnic (cca 1,2 km dlouhý vánoční trh). Návštěva domu stojícího na střeše nebo místního pivovaru. Zájemci 

výjezd lanovkou na Gubalówku. Procházka vánočně vyzdobenou promenádou s výhledy na Vysoké Tatry 

z polské strany a ochutnávkou polských specialit.                                                                    Návrat do 21.30 hod. 

 

so  10.12.   Krakow + solné doly  Wieliczka         předvánoční královské město         POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1180,-Kč – dospělá osoba                1160,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C1 ve 3.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne solné doly Wieliczka (vstup 99,-zt, 

cena k 15.3. - není v ceně) – památka UNESCO, světový unikát. Odpoledne zájemci okruh centrem - královský 

hrad Wawel, promenádní Hradská cesta, Rynek, Jagellonská univerzita, Floriánská brána, Sukenice a osobní 

volno na trzích na nákupy a „gurmánské hody“.                                                                       Návrat do 23.00 hod. 

 

so  10.12.  Bojnice + Trenčín                     vánoční program a trhy         DĚTI           POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   730,-Kč – dospělá osoba                710,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 6.30 hod. + Uh.Brod - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne návštěva pohádkového 

zámku Bojnice – vánoční výzdoba, sváteční prohlídka doplněná o scénky. Občerstvení v Bojnickém dvoře 

(punče, slovenské speciality). Odpoledne přejezd do Trenčína a návštěva vyhlášených vánočních trhů pod 

nasvíceným hradem (lidová tvorba, lokše, kapustnica, cikánská pečeně, punč, folklór). Zájemci krátký okruh 

městem a výstup na vyhlídku – nasvícené trhy.                                                                        Návrat do 20.30 hod. 

so  10.12. Loučeň + Poděbrady                 NOVINKA!         DĚTI                            POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1170,-Kč – dospělá osoba                1150,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 5.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k zámku Loučeň – příběh vánočního 

stromečku. Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Přejezd do Poděbrad, krátká prohlídka města. Návštěva 

vyhlášených vánočních trhů tohoto kraje – místní speciality, kulturní program.                      Návrat do 22.00 hod.                                                                                             
                                                                                                                                                   

informace :        774 742 307      rapant@rapantaspol.cz        573 776 580 

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 
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JIŽ MÁTE NAŠE KATALOGY NA ROK 2022 
Vícedenní zájezdy za poznáním, cyklistikou, turistikou a do termálů. 

 

so  17.12.  Polsko – Chocholów  termál na úpatí Tater v adventním čase  DĚTI   TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   900,-Kč – dospělá osoba                880,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 21.30 hod. 

so  17.12.  Polsko - Advent v Zakopaném   vánoční trhy pod štíty Tater     DĚTI       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   930,-Kč – dospělá osoba                910,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Kouzelné adventní trhy pod štíty Vysokých 

Tater v Zakopaném, krása dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru. Prohlídka starého dřevěného 

kostela, nákupy a občerstvení na vyhlášené ulici Krupówki se spoustou obchůdků, cukráren, kaváren, lidových 

dřevěnic (cca 1,2 km dlouhý vánoční trh). Návštěva domu stojícího na střeše nebo místního pivovaru. Zájemci 

výjezd lanovkou na Gubalówku. Procházka vánočně vyzdobenou promenádou s výhledy na Vysoké Tatry 

z polské strany a ochutnávkou polských specialit.                                                                    Návrat do 21.30 hod. 
so  17.12.  Vídeň - Rakousko               vánočně vyzdobené město, trhy                         POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   940,-Kč – dospělá osoba                920,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 8.10 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka (nepovinná) s průvodcem centra vánočně 

vyzdobené Vídně, návštěva vánočních tržišť a prodloužený večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní volno v 

centru. Zájemci návštěva památek dle vlastního přání. Odjezd z Vídně v 19.00 hod.           Návrat do 23.00 hod. 
so  17.12.  Krakow                     prohlídka královského města a vánoční trhy               POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1140,-Kč – dospělá osoba                1120,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C1 v 5.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka vánočně vyzdobeného královského 

města – okruh hrad Wawel, Bazilika, Dračí jeskyně, Jagelonská univerzita, Sukenice, Barbakan, Mariánský 

kostel. Volno na vánočních trzích na náměstí - Rynku na nákupy a „gurmánské hody“.         Návrat do 23.00 hod. 

so  17.12.  Budapešť                                vánočně vyzdobená perla Dunaje                  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1320,-Kč – dospělá osoba                1300,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let   

Odjezd trasa E v 5.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Budapešti. Prohlídka Staré uherské 

tržnice - drobné nákupy. Průchod vánočně vyzdobeným centrem města – osobní volno na vánočních trzích. 

Návštěva Hradního vrchu a Rybářské bašty. Přejezd na vyhlídkovou horu Gellért – pohled na večerní vánočně 

vyzdobené město a Dunaj.                                                                                                       Návrat do 24.00 hod. 

so  17.12.  Čechy pod Kosířem + Olomouc  - vánoční trhy   NOVINKA!    DĚTI      POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   650,-Kč – dospělá osoba                630,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 8.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem – 

velmi zajímavá prohlídka s výkladem. Odpoledne přejezd do centra Olomouce – návštěva vánočních trhů na 

Dolním i Horním náměstí a u Tržnice. Nákupy, občerstvení, vánočně nasvícené město.         Návrat do 20.00 hod.                                                

út-pá  27.-30.12. 2022  Moravské Toplice – Slovinsko    vše v ceně!    DĚTI      TERMÁL BUS 

    Cena: 8.680,- Kč / osoba         děti na3 lůžku – SLEVY dle data objednání              viz.katalog Termál bus 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí (formou bufetu), neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech a v termálním komplexu TERME3000, neomezený vstup do hotelové sauny, 

technický doprovod, lázeňské  poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Slušovice, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Veselí nad Mor., Hodonín, Břeclav a obce po trase.       

Čtyřdenní relax v luxusních termálech. Vstup do bazénů přímo z hotelu. Vyhlášená kuchyně. 

 

so  31.12.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)         oblíbené termály        TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   750,-Kč – dospělá osoba                730,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“     odjezd trasa E v 5.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.00 hod. 

 

so  31.12.  Silvestrovská jízda - vycházka     tradiční akce na konec roku            PĚŠÍ+BĚŽKY 
    Cena dopravy:   550,-Kč – dospělá osoba                530,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C1 mimo UH a Babice v 6.10 hod. z Napajedel – místa nasedání viz. jízdní řád, jen od 

Napajedel. Na běžkách nebo pěšky (dle sněhu) z Bumbálky na Soláň, případně až do Velkých Karlovic nebo 

Karolínky. Méně zdatní sestup do Leskové. Pojeďte s námi provětrat si své plíce poslední den v roce. Akce je 

vhodná i pro méně zdatné turisty. Trasy od 8 do 20 km dle výběru.                                         Návrat do 17.00 hod. 

 

 

 

informace :   www.rapantaspol.cz     774 742 307      rapant@rapantaspol.cz 

http://www.rapantaspol.cz/
mailto:rapant@rapantaspol.cz


Kompletní seznam – cyklo zájezdy - CK Rapant Zlín – 2022 
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             terén 

30.4.-3.5. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.450,- 3xN,3xPP,bazény rovina, luxusní termály 

5.-8.5. Maďarsko – Szeged + lázně Gyula hotel 1/2-1/3 7.850,- 3xN,3xPP rovina, cyklostezky 

6.-8.5. Jižní Morava hotel 1/2-1/3 4.750,- 2xN,2xPP zvlněný terén, víno 

19.-22.5. Plzeňsko na kole hotel 1/2-1/3 6.780,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

26.-29.5. Česká Kanada penz. 1/2-1/3 5.950,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

2.-5.6. Rakousko - Štýrskem do Grazu hotel 1/2-1/3 9.150,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

9.-12.6. Rakousko - Zell am See, Orlí hnízdo hotel 1/2-1/3 9.650,- 3xN,3xPP doliny pod horskými velikány 

16.-19.6. Šumava - centrální část, Modrava hotel 1/2-1/3 6.550,- 3xN,3xPP hřebenové trasy 

23.-26.6. Itálie – Dolomity pohodově na kole hotel 1/2-1/3 11.350,- 3xN,3xPP doliny pod horskými velikány 

25.-28.6. Západočeské lázně hotel 1/2-1/3 6.850,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

30.6.-3.7. Po hřebenu Krušných hor – Cínovec hotel 1/2-1/3 6.780,- 3xN,3xPP hřebenové trasy 

1.-5.7. Slovinské pobřeží + Ljubljana  vilky 1/2-1/3 11.950,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

5.-9.7. Slovinské pobřeží + Ljubljana  vilky 1/2-1/3 11.950,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

21.-24.7. Z hřebenů Krušných hor – Boží Dar hotel 1/2-1/3 6.750,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

21.-24.7. Lužická jezera – Sasko     kola,brusle hotel 1/2-1/3 10.650,- 3xN,3xPP ideální rovina, cyklostezky 

3.-7.8. Slovinsko – Bled a Bohinj hotel 1/2-1/3 12.580,- 4xN,4xPP,bazén krásná příroda, jezera 

11.-14.8. Z hřebenů Orlických hor do údolí  hotel 1/2-1/4 6.480,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

25.-28.8. Liptov – pod vrcholy Tater  penz. 1/2-1/3 6.650,- 3xN,3xPP sjezdy dolinami pod horami 

25.-28.8. Přírodní park Třebíčsko  hotel 1/2-1/3 6.450,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

1.-4.9. Slovinsko – Moravské Toplice bung. 1/2 8.450,- 3xN,3xPP,bazény rovina, luxusní termály 

1.-6.9. Itálie – Alpe Adria hotel 1/2-1/3 12.750,- 4xN,4xSN,1xV z hor k moři, cyklostezky 

28.9.-1.10. Rakousko – údolí Wachau hotel 1/2-1/3 8.380,- 3xN,3xPP Dunajská cyklostezka 

Kompletní seznam – poznávací zájezdy - CK Rapant  Zlín – 2022 
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

22.4.-29.4. Madeira                                        letecky  hotel 1/2 28.980,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

9.6.-12.6. 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         letecky 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 

1.10.-8.10. Kypr – Afroditin ostrov              letecky hotel 1/2 29.850,- 7xN,7xSN,6xV poznávání Kypru - 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 

9.-10.12. Advent v Záhřebu a Budapešti hotel 1/2-1/3 3.220,- 1xN,1xSN poznání, adventní trhy 

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

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

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 

17.6.-19.6. 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 

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 

3.12.-4.12. Chocholów + Krakow penz. 1/2-1/3 3.150,- 1xN,1xSN termály + adventní trhy 

27.12.-30.12. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.680,- 3xN,3xPP,bazény super termály, výborná strava 
 
 



adventní zájezd                  CHORVATSKO + MAĎARSKO                       NOVINKA!!!          

 ZÁHŘEB + BUDAPEŠŤ  
vánoční atmosféra v hlavních městech   

 

                  9. - 10. prosince 2022  (pá-so)          č.zájezdu  3209122 
 

Adventní novinka mezi poznávacími zájezdy! Během dvou dnů navštívíme dvě hlavní města v Chorvatsku a 

Maďarsku. Záhřeb - turisty opomíjené město, kolem kterého projedou v létě k moři, nabízí řadu 

historických památek. Zároveň patří mezi jedno z nejkrásnějších vánočně vyzdobených měst. Večerní 

procházka nasvíceným městem adventní kouzlo ještě umocní. Druhý den návštěva hlavního města 

Maďarska. Budapešť nikdy nezklame a nabízí návštěvníkům rovněž spoustu památek, vánočních trhů a 

různých atrakcí. Za vyzkoušení určitě stojí vyhlášená maďarská kuchyně. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Maďarskem a Slovinskem do Záhřebu. Prohlídka města, které je 

rozděleno na dvě části. Moderní Dolní město a historické jádro – Horní město Gradec. Centrum doplňuje 

několik parků zvaných „Zelená podkova“. Navštívíme hlavní náměstí Trg bana Jelačića, Kaptol - katedrálu 

Nanebevzetí Panny Marie, Arcibiskupský palác, kostel sv. Marka s bohatě barevně zdobenou střechou, 

středověkou věž Lotrščak, chorvatský parlament. Volno na vánočních trzích - doporučujeme ochutnat místní 

gastronomické speciality a víno. Navečer uvidíme krásně nasvícený Záhřeb. Přejezd na ubytování, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd do centra Budapešti. Prohlídka Staré uherské tržnice - drobné nákupy. Průchod pěší 

Váckou ulicí a vánočně vyzdobeným centrem města až k nádherně zdobené bazilice sv. Štěpána. Osobní volno 

na vánočních trzích. Autobusem přejezd na náměstí Hrdinů (památník Milénia) a poté na  Hradní vrch. 

Procházka kolem královského paláce pod sochu ptáka Turula s nádhernými výhledy na město. Kolem 

Matyášova chrámu k Rybářské baště s výhledy na budovu Parlamentu, jež je symbolem Budapešti. Přejezd na 

vyhlídkovou horu Gellért – pohled na večerní vánočně vyzdobené město a Dunaj. Zájemci místo procházky 

městem koupání ve vyhlášených Gelertových lázních (termály), které zde vystavěli Turci. Navečer odjezd. 

Příjezd do Zlína kolem půlnoci. 

 cena :  3.220,-Kč/osoba                                             Min. počet účastníků: 35 osob 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)  do 31.5.2022                        -100,-Kč 

                                                                                               do 30.6.2022                          -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 v Maďarsku. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové, se soc. zařízením.   

Stravování :   snídaně v restauraci hotelu.  

Doprava:        zájezdovým autobusem s klimatizací. Na zastávkách možnost základního občerstvení. 

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice, Veselí n. M. Po dohodě nasedání 

také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase. 
 

 

Podrobné rozpisy vícedenních zájezdů  

za poznáním, do termálů a za cyklistikou  
– viz samostatné katalogy v kanceláři CK nebo na internetu www.rapantaspol.cz 

 

 

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

rapant@rapantaspol.cz        774 742 307         www.rapantaspol.cz 
 

http://www.rapantaspol.cz/
http://www.rapantaspol.cz/

