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… pro zdravé tělo, klidnou duši a veselou mysl … 

S NÁMI DO TERMÁLŮ 
 

 

AKCE do 31.3.2022 – změna zájezdu ZDARMA 

 
 

Organizátor:          cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín 

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

tel.: 573 776 580              mob.: 774 742 307        

Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


Vážení klienti, příznivci termálního koupání.   
      

     Děkujeme Vám za přízeň, kterou věnujete naší cestovní kanceláři. Již dvě sezóny neproběhly podle našich plánů 

 a představ. Stále však věříme tomu, že se situace uklidní a v cestování nám nebude nic a nikdo bránit. Pokud máte 

ještě doma poukazy vydané naší kanceláří, použijte je, prosím, do konce roku 2021 na úhradu zálohy zájezdu 

objednaného z tohoto nového katalogu. Doufáme, že si z naší nové nabídky vyberete a že se brzy na některém 

z našich zájezdů potkáme. Svojí účastí podpoříte dobré fungování naší kanceláře i v příštích letech.  

     Jistě jste zaznamenali navýšení cen našich zájezdů. Jedná se o trend, který bohužel nemůže naše kancelář ovlivnit. 

Značně se zdražila autobusová doprava, ubytování, stravování a všechny další služby. A naše kancelář, stejně jako 

všechny další cestovní kanceláře, Vám pak v katalogu nabízí balíčky těchto služeb. 

     A jaké akce Vám z naší nabídky doporučíme? Ve Slovinsku stále oblíbené Moravské Toplice či Radenci, případně 

termály na pobřeží Jadranu. Z Maďarska upozorníme na Sárvár se službami All inclusive nebo Egerszalók a Mošoň. 

Mnoho našich klientů si již oblíbilo polské termály Chocholow, které nejsou daleko, jsou umístěny do krásné přírody 

a patří k nejmodernějším. 

   Doufáme, že se Vám naše nabídka bude líbit. Na setkání s Vámi u nás nebo v zahraničí  

               se těší                         pracovníci cestovní kanceláře Rapant Zlín s.r.o.  
                                                                                                             Verča, Věrka, Bob a Jarda.   

 

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

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

15.4.-18.4. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 6.880,- 3xN,3xPP super termály pro každého 

23.4.-24.4. Chocholów a Oravice penz. 1/2-1/3 2.950,- 1xN,1xPP moderní termály 

30.4.-3.5. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.580,- 3xN,3xPP,bazény super termály, výborná strava 

5.5.-8.5. Maďarsko – Gyula  + Szeged hotel 1/2-1/4 7.550,- 3xN,3xPP moderní termály + poznání 

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 

Vysvětlivky:  PP – polopenze     N-noclehy    bazény – v ceně zájezdu 
 

Pojištění 

Zákonné pojištění:  CK  je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojišťovny, číslo pojistné 

smlouvy 11- 64495 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz  
 

Kompletní cestovní pojištění u zájezdů:                   typ pojištění je upřesněn u zájezdu 
 

balík A10: cestovní pojištění pro účastníky domácích zájezdů – obsahuje pojištění na storno z vážných 

zdravotních a životních důvodů, na trvalé následky úrazu, na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel.   

balík B:  cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, 

asistenční služby v zahraničí,  pojištění na storno z vážných zdravotních a životních důvodů, pojištění na trvalé 

následky úrazu, pojištění na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel.   

balík A30, A60:  cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění stejné jak u balíku 

B + navíc doplňková připojištění – opožděný nástup na zájezd, zpoždění hromadného dopravního prostředku, 

předčasného návratu a nečerpaných služeb, doprovodu rodinného příslušníka, zvýšených nákladů na zpětnou přepravu 

a pojištění nevydařené dovolené. 

balík PANDEMIC: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů s rozšířeným krytím nákladů 

spojených s onemocněním Covid-19. Pojištění je za příplatek a bez omezení věku. Nutno uzavřít se zálohou zájezdu.   
 

Podrobný rozsah pojištění včetně výše limitů obdrží účastník při sepisování cestovní smlouvy. 
Tabulky pojištění jsou taky k nahlédnutí na internetových stránkách www.rapantaspol.cz 

 

Covid-19: Situace v ČR i v zahraničí se mění každý týden. Podmínky cestování a vstupů jsou u každého zájezdu jiné. 

Ve většině případů je potřeba mít potvrzení o bezinfekčnosti. Podmínky u jednotlivých zájezdů jsme schopni Vám 

sdělit cca týden před odjezdem. O změnách klienty informujeme telefonicky nebo mailem. 

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

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


 

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

Autobusová doprava je zajištěna kvalitními zahraničními autobusy. U řidičů si budete moci zakoupit občerstvení - 

teplé i studené nápoje v Kč. Během cesty jsou cca každé 3-4 hodiny hygienické přestávky na odpočívadlech 

vybavených WC. U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností zpoždění způsobeného 

nečekanou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech apod., které nemůže CK ani dopravce ovlivnit. 

ZASEDACÍ POŘÁDEK : Při tvoření zasedacího pořádku je rozhodující především datum zakoupení zájezdu - 

záleží v jakém pořadí se klienti přihlašují. Můžeme také přihlédnout k individuálním požadavkům, které ovšem 

negarantujeme. V případě zajištění předních míst v autobuse doporučujeme včasnou koupi zájezdu. Kupujete-li zájezd 

na poslední chvíli, neočekávejte, že budete usazeni v přední části autobusu. Zasedací pořádek je známý až den před 

odjezdem a podle něj klienty usazuje průvodce, příp. řidič.   

POKYNY NA CESTU, PRŮVODCI : Pokyny na cestu jsou zasílány emailem nebo poštou - přímo naší CK nebo 

cestovní kanceláří či agenturou, kde si klient zájezd zakoupil. Informace pro účastníky rozesíláme cca týden před 

odjezdem. Na zájezdech Vás budou doprovázet naši zkušení průvodci. V některých městech nebo historických 

objektech nedovoluje místní vyhláška vykonávat průvodcovskou činnost - pouze místním průvodcům s licencí 

platnou v dané lokalitě. 

UBYTOVÁNÍ : Převážně ve dvoulůžkových pokojích. Přihlásí-li se na zájezd samostatně cestující klient (klientka), 

budeme se snažit najít a doobsadit tyto klienty s osobou stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji 

dle počtu samostatně přihlášených osob na daný zájezd. Pokud se však ke klientovi přes veškerou snahu nepodaří 

najít spolubydlící, klient si musí připlatit za neobsazené lůžko v pokoji (informace ohledně příplatku v CK). O takové 

situaci Vás budeme informovat cca týden před odjezdem zájezdu. 

CESTOVNÍ DOKLADY : Před odjezdem si zkontrolujte své cestovní doklady (cestovní pasy, občanské průkazy), a 

to hlavně jejich platnost. Za správnost dokladů si odpovídá každý účastník sám. Aktuální informaci o formalitách 

vyžadovaných pro tranzit nebo vstup do dané země si můžete také zjistit na www.mzv.cz. Každý účastník (jak dítě, 

tak dospělý) musí mít vlastní cestovní doklad. Nezapomeňte vzít sebou Vaši kartičku zdravotní pojišťovny, která je 

nezbytná při jakémkoliv úrazu, jak v ČR tak v zahraničí. Průvodce může tyto doklady namátkově kontrolovat při 

odjezdu na zájezd. Pokud Vás přes hranice nepustí, z jakéhokoliv důvodu, náklady na cestu zpět domů si hradíte sami. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA : Za platné nástupní místo odjezdu se považuje to, které je uvedeno v cestovní smlouvě 

potvrzené cestovní kanceláří a zároveň je uvedeno v pokynech k odjezdu. Jakákoliv změna je možná pouze se 

zpětným potvrzením CK RAPANT s.r.o. Cestující musí být na místě srazu cca 15 minut před uvedeným odjezdem. 

Pokud klient není připraven na místě odjezdu včas, musí si zajistit transfer sám a na vlastní náklady. CK má právo 

změnit zajištění dopravy z daného místa a navrhne klientům nejbližší nástupní místo po trase. Min. počet 8 osob platí 

pro vybraná nástupní místa u vybraných cyklo zájezdů. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY : Minimální počet účastníků u autobusových zájezdů je 35 osob, u leteckých dle rozpisu. 

Může dojít ke změně programu, pořadí navštívených míst a objektů z důvodů neočekávaných okolností, které nebyly 

známy v době přípravy katalogu. U poznávacích zájezdů nejsou v cenách zahrnuty vstupy do placených objektů, 

muzeí a historických památek. Bližší informace ohledně výše kapesného uvádíme v pokynech. Další valuty si každý 

účastník vezme dle vlastního uvážení. 

KOLA A ZAVAZADLA : Pro uložení kol slouží cyklo vozík připojený za autobusem. Kola nakládají pouze 

průvodci, kteří vědí, jak správně kolo upevnit. Z kol je třeba sundat všechny součásti, které by mohly za jízdy 

upadnout. Počet elektrokol je omezen a budou naloženy pouze ty, které jsou potvrzené na cestovní smlouvě. Kvůli 

přetěžování autobusu si může každý účastník zájezdu vzít s sebou 1 příruční tašku (s jídlem a nezbytnými osobními 

věcmi) a 1 velké zavazadlo /kufr nebo cestovní tašku o hmotnosti do 15 kg (do zavazadlového prostoru). Není vhodné 

brát krosny a batohy z důvodu neskladnosti. Ostatní zavazadla nebudou naložena. 

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDU : Telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné 

sepsání smlouvy a zaplacení zálohy ve výši dle rozpisu u zájezdu. Zájezd je nutno doplatit 6 týdnů před zájezdem. 

Smlouvu lze sepsat v kanceláři CK nebo přes internet. Úhrada hotově, na účet nebo fakturou.  

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY : Při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné 

podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu. Tyto jsou taky k nahlédnutí na 

internetových stránkách www.rapantaspol.cz 

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ :  CK  je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojišťovny, číslo 

pojistné smlouvy 11-64495 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz  

KOMPLETNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ : podrobný rozsah pojištění včetně výše limitů obdrží účastník při 

sepisování cestovní smlouvy. Tabulky pojištění jsou taky k nahlédnutí na internetových stránkách. 
 
 

 
 
 
 

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

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

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


POLSKO                      pobytový zájezd v termálních lázních             NOVINKA !!! 

NOVÉ POLSKÉ TERMÁLY  
     VELIKONOČNÍ RELAX A POHODA        

moderní termální komplexy pod štíty velehor  

CHOCHOLÓW + BUKOWINA + GORACI POTOK + BIALKA 
 

                     15. – 18. dubna 2022  (pá-po)    č.zájezdu 7215042 
 

Loňská úspěšná novinka, která se určitě stane hitem pro další období!  Termály v Polsku jsou v poslední 

době velmi oblíbené a stále se otvírají nové. Za čtyři dny poznáte každý den jiný komplex, který je v krásné 

přírodě a každý nabízí jiné bazény a atrakce. Všechny areály jsou krásné a moderní a nabízí svým klientům 

špičkové služby. Hezké ubytování a výborná polská kuchyně také přispěje k pohodovému relaxu.  

Zájezd vhodný i pro rodiny s dětmi, spousta atrakcí pro děti, velká herna na hotelu. 
 

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu a Tvrdošín (krátká zastávka u dřevěného kostela 

UNESCO - prohlídka) do Szaflar. Dopoledne koupání v termálech Szaflary (6 vnitřních i venkovních 

bazénů a sauny) nebo Goracy Potok. Komplex nabízí 12 typů bazénů jak vnitřních, tak i venkovních. Voda 

bohatá na sírany o teplotě 34 - 40°C působí na pokožku a vlasy, na nervový systém a nemoci srdce. V areálu 

jsou samozřejmě bazény pro děti, vířivky, sauny a restaurace. Odpoledne ubytování, večeře, nocleh.                       
www.termyszaflary.com,  www.goracypotok.pl   

2.den: po snídani přejezd do horské vesničky – Bialka Tatrzańska, vyhlášené rekreační centrum (lyžařské 

svahy, turistické trasy, spousta restaurací a stánků). Rozlehlé moderní termály s nádhernými výhledy na 

Tatry nabízí vnitřní i venkovní bazény s teplotou vody 34 – 38°C, vířivky, tobogany, spoustu atrakcí pro 

děti (v oddělené části), restaurace, vodní bar a nádherný saunový svět. Křišťálově čistá voda snižuje stres, 

obnovuje psychickou rovnováhu, odstraňuje bolesti hlavy a působí na pokožku. Navečer návrat na 

ubytování, večeře, nocleh.                                                                                                 www.termabania.pl  

3.den: po snídani busem do vesnice Bukowina Tatrzanska. Termální komplex zasazený v nádherné přírodě 

nabízí vodu, která má blahodárný vliv na pohybové ústrojí, pokožku a nervový systém. Areál nabízí 11 

bazénů (vnitřních i venkovních s tryskami), včetně bazénu v jeskyni a oddělených dětských bazénů o teplotě 

30 – 38°C, tobogány, restauraci. Navečer odjezd na ubytování, večeře, nocleh.       www.termybukowina.pl 

4. den: po snídani naložení zavazadel a přejezd do Chocholówa nedaleko Zakopaného. Celodenní koupání 

v moderním komplexu termálů, který uspokojí i velmi náročnou klientelu. Vnitřní i venkovní bazény 

s výhledy na Tatry, klidové bazény, velká spousta vířivek, dětský ráj se skluzavkami a hrady, vodní bar i 

restaurační zařízení. Relaxace v křišťálově čisté termální vodě o teplotě až 38°C, která příznivě působí na 

pohybové ústrojí a krevní oběh. Rozsáhlý saunový a odpočinkový svět s výhledy na Tatry.                                                

Později odpoledne odjezd domů. Návrat kolem 21.00 hodin.                            www.chocholowskietermy.pl                  
                                  

cena :   6.880,-Kč/osoba                                                          Min.počet účastníků:  35 osob.                                                                                  
  

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x  ubytování s polopenzí, technický doprovod, obecní poplatky, zákonné   

                         pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B. 

Cena nezahrnuje:  VSTUPY DO TERMÁLŮ. Aktuální ceny viz. internetové odkazy.            

                 

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2022                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2022                            - 50,-Kč  
                 účastníci ve zralém věku nad 50 let a děti 12 – 15 let                                             - 50,-Kč 

                 děti 3 – 12 let se dvěma plně platícími osobami                                                     - 700,-Kč  

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022                     - 50,-Kč 
 

Ubytování :   krásný moderní hotel s wellness a velkou dětskou hernou. Dvoulůžkové pokoje se sociálním  

                       zařízením, na vyžádání 3 - 4 lůžkové.  

Stravování :  výborná polopenze formou bufetu v restauraci hotelu. V termálech restaurace, cukrárny a bary.  

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

Nástupní místa:   UH + Staré Město (min. 8 osob), Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice,  

                             Vsetín (min.8 osob), Horní Lideč. Po předchozí dohodě nasedání také v obcích po trase. 
 

 
 

http://www.termyszaflary.com/
http://www.goracypotok.pl/
http://www.termabania.pl/
http://www.termybukowina.pl/
http://www.chocholowskietermy.pl/


SLOVENSKO, POLSKO            relaxační zájezd                      OBLÍBENÁ MÍSTA!!! 

ORAVICE + CHOCHOLÓW        
moderní termální komplexy pod štíty velehor  

 

                         23. – 24. dubna 2022 (so-ne)  č.zájezdu 7223042 

                         8. – 9. října 2022  (so-ne)        č.zájezdu 7208102 
 

…VHODNÉ I PRO RODINY S DĚTMI…  
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu a Dolný Kubín pod štíty Západních Tater – Roháčů. 

Celodenní koupání v rozsáhlém moderním komplexu termálů Aquapark Meander v horské vesničce 

Oravice. Vnitřní i venkovní bazény s výhledy na Roháče, klidové bazény s teplotou vody 38°C, umělé vlny, 

zážitkové i relaxační bazény, vířivky, restaurace a spousta lehátek k odpočinku – to vše uspokojí i náročnou 

klientelu. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.                                                        www.meanderoravice.sk    

2.den:  po snídani přejezd do Chocholówa (Polsko) nedaleko Zakopaného. Celodenní koupání v moderním 

komplexu termálů, který uspokojí i velmi náročnou klientelu. Vnitřní i venkovní bazény s výhledy na Tatry, 

klidové bazény, velká spousta vířivek (které jsou v provozu celý den), dětský ráj se skluzavkami a hrady, 

vodní bar i restaurační zařízení. Relaxace v křišťálově čisté termální vodě o teplotě až 38°C, která příznivě 

působí na pohybové ústrojí a krevní oběh. Rozsáhlý saunový a odpočinkový svět s výhledy na Tatry. 

Navečer odjezd domů. Návrat do 21.00 hod.                                                      www.chocholowskietermy.pl      
                                         

cena :    2.950,-Kč/osoba                                                         Min.počet účastníků:  35 osob.                                                                                  
  

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

                          zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B. 

Cena nezahrnuje: Vstupy do termálů ! Aktuální ceny viz. internetové odkazy. 
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2022                          - 100,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2022                            - 50,-Kč  
                 děti do 12 let                                                                                                           - 300,-Kč 

                 děti 12 – 15 let a zralý věk nad 50 let                                                                      - 50,-Kč  

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022                     - 50,-Kč 
 

Ubytování :   privátní domy, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, na vyžádání 3 lůžkové.  

Stravování :  snídaně i večeře přímo na ubytování. V termálech několik restaurací, cukráren a barů.  

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

Nástupní místa:  Uherské Hradiště (min. 8 osob), Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Lípa,           

                             Vizovice, Horní Lideč. Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách  

                             v dalších obcích po trase. 

 
 

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

 

 

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

 

http://www.meanderoravice.sk/
http://www.chocholowskietermy.pl/
mailto:rapant@rapantaspol.cz
http://www.rapantaspol.cz/


SLOVINSKO                        pobytově – relaxační zájezd                    OBLÍBENÉ!!! 

MORAVSKÉ TOPLICE        
Terme 3000 – jedny z nejmodernějších termálů v Evropě.  

 

                         30.4. – 3.5. 2022  (so-út)          č.zájezdu 7230042      

 

Velmi oblíbený pobyt v termálních lázních je určen pro skutečné pohodáře, kteří chtějí relaxovat 4 dny 

v moderních termálech, mít slušné ubytování a ráno i večer se odměňovat bohatou nadílkou chutného jídla.  

Termální komplex leží ve východní mírně zvlněné oblasti Slovinska, kde léto přichází mnohem dříve a 

končí mnohem později, než u nás. Bazény jsou otevřené do večerních hodin a uspokojí i náročné klienty. 

Moravské Toplice patří k nejmodernějším v Evropě. Pobyt vhodný pro všechny věkové kategorie od 5 do 

99 let – velké množství termálních vnitřních i venkovních bazénů s teplotou 27 až 39°C, masážní bazény 

s tryskami, zážitkové části s tobogány a dalšími atrakcemi a neomezený vstup do hotelových bazénů. Nově 

vybudovaná krytá spojovací chodba do bazénů Terme 3000. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!                       
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem                        www.terme3000.si 
 

1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Maďarskem do Slovinska. Kolem poledne příjezd do Slovinska 

do Moravských Toplic. Koupání v TERME 3000 a v hotelových bazénech. Od 14. hodin ubytování, 

koupání, večeře, nocleh.  

2.den: Po snídani celodenní koupání v hotelových bazénech a v komplexu TERME 3000, možnost návštěvy 

sauny. Večeře, nocleh. 

3.den: Po snídani celodenní koupání v hotelových bazénech a v komplexu TERME 3000, možnost návštěvy 

sauny. Večeře, nocleh. 

4.den: Po snídani koupání v hotelových bazénech a TERME 3000. Odpoledne odjezd do ČR a návrat 

v pozdních nočních hodinách. 
 

Cena:   8.580,-Kč/osoba              (vše v ceně !!!)               Min.počet účastníků: 35 osob. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, neomezené koupání 

v hotel. termálních bazénech i v termálním komplexu Terme 3000, neomezený vstup do sauny hotelu, 

obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)   do 31.1.2022      - 200,-Kč 

  do 28.2.2022           - 50,-Kč 

 *děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      - 2.990,-Kč 
 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže) 

 děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      - 1.500,-Kč (nelze sčítat) 

 děti 12 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      -    900,-Kč (nelze sčítat) 

 účastníci ve zralém věku nad 50 let                               -      50,-Kč 

               každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022        -      50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel TERMAL****, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se sociálním zařízením, župan,     

                      fén, TV, klima. Za příplatek lze doobjednat 1-lůžkový pokoj (á 2.100,-Kč/pobyt).  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře jsou bohaté formou bufetových stolů s velkým   

                      výběrem. Na další stravování je možné využít místní restaurace nebo místní obchod.          

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

Nástupní místa:  Slušovice (min. 8 osob), Lípa, Želechovice, Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, 

                              Kunovice, Veselí    n. M.,  Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min. 8 osob).  

                              Po dohodě nasedání na autobusových zastávkách po trase. 
 
 

KATALOG JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2022 
 

jednodenní zájezdy za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo do termálů 

duben – prosinec   bude vydán během dubna 2022 

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

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


MAĎARSKO                            termály + poznání                           NOVINKA!!! 

GYULA – maďarské lázně    
výlety - Szeged + Mako 

                     5. – 8. května  2022   (čt-ne)       č.zájezdu: 7205052 
 

Novinka v naší nabídce. Vyhlášené maďarské lázeňské městečko. Ubytování je v krásném lázeňském 

městě Gyula, které patří v Maďarsku k velmi vyhledávaným. Ulice spojující centrum města s lázněmi lákají 

spoustou obchůdků a vybízejí k usednutí ve vyhlášených kavárnách nebo cukrárnách. Termály jsou 

umístěny v parku s místním cihlovým hradem nedaleko ubytování. Termální areál nabízí 9 venkovních a 11 

krytých bazénů. Všechny bazény jsou s černou vodou, mimo dětských. Voda se dostává na povrch 

z dvoukilometrové hloubky o teplotě 70 stupňů. Léčí se zde poruchy pohybového ústrojí, gynekologické 

potíže a poruchy zažívacího ústrojí.    
                                                                                                                                                      

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.                                 www.varfurdo.hu 
 

1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Průjezd Maďarskem do Gyuly. Ubytování a koupání v termálech. Večeře, 

nocleh.  

2.den: Po snídani celodenní koupání v termálních bazénech. Zájemci možnost přejet busem do Orosházy. 

Koupání v krásných moderních  termálech. U termálů je rovněž přírodní jezero s lodičkami. Večeře, nocleh. 

3.den: Po snídani celodenní koupání v termálních bazénech. Večeře, nocleh. 

4.den: Po snídani odjezd do města Szeged. Prohlídka města, které dalo název pokrmu zvanému segedinský 

guláš a odkud pochází uherský salám a pálivá paprika. Prohlídka Dómského náměstí s červenobílým 

Votivním kostelem, Dimitrova věž, Nová synagoga v amurském stylu. Poté přejezd do Makó - prohlídka 

města. Koupání v termálech, jejichž stavba připomíná vrstvenou cibuli, protože oblast je vyhlášená 

pěstováním cibule. V termálech je 18 bazénů s teplotou vody 24 – 37 C. Noční přejezd do ČR. Příjezd do 

Zlína po půlnoci.  
 

cena :   7.550,- Kč/osoba                                                      Min.počet účastníků:  35 osob. 

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   

Cena nezahrnuje: vstupy do termálů 
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2022                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2022                            - 50,-Kč  
                 děti do 12 let                                                                                                           - 100,- kč 

                 děti 12 – 15 let a zralý věk nad 50 let                                                                      - 50,-Kč  

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022                     - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel blízko termálního parku. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání tří nebo čtyřlůžkové.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:       zájezdovým autobusem.  

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

 

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 místa zájezdu  

dle přání skupiny. 
 
 

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

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

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


MAĎARSKO         TERMÁLY ALL INCLUSIVE    SUPER I PRO RODINY S DĚTMI!!! 

SÁRVÁR – oblíbené termály 
Moderní komplex patřící mezi největší v Maďarsku 

                    17. – 19. června  2022   (pá-ne)   č.zájezdu 7217062 
 

Novinka v naší nabídce – vhodné i pro rodiny s dětmi (slevy na děti). Vyhlášené termály, které patří 

k těm největším v Maďarsku. Ubytování přímo v hotelu u termálů.  Pramen, který využívají termály  

vyvěrá o teplotě 43 C z hloubky 1300 m. V areálu je 9 částečně vnitřních nebo krytých bazénů (včetně 

bazénu s vlnobitím, vnitřní tobogány a zážitkové bazény s tryskami) a 7 letních bazénů (s provozem od 

května) s tobogány, vodním hradem, vlnobitím. Dostatek lehátek, restaurace a spousta stánků 

s občerstvením, hřiště pro děti. Bazény mají teplotu vody 28 – 37 C. Léčí se zde pohybové ústrojí, 

revmatismus, nervový systém, astma, gynekologické problémy a kožní nemoci.          www.sarvarfurdo.hu 
                                                                                                                                              

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.  
 

1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Průjezd Maďarskem do Sárváru. Koupání v termálech. Ubytování, večeře, 

nocleh.  

2.den: Po snídani celodenní koupání v termálních bazénech. Zájemci možnost navštívit blízké centrum 

městečka s vodním hradem, který býval dříve majetkem Čachtické paní. V centru města spousta obchůdků a 

kaváren. Večeře, nocleh. 
3.den: Po snídani celodenní koupání v termálních bazénech. Později odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat do 

Zlína do 21.00 hodin. 
 

cena :  7.650,- Kč/osoba                                                       Min.počet účastníků:  35 osob. 

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

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

pojištění typ B.   
 

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2022                                       - 150,-Kč      

                                                                                                 do 28.2.2022                                         - 50,-Kč  

                 účastníci ve zralém věku nad 50 let                                                                                     - 50,-Kč  

                 dítě do 6 let, další dítě do 6 let (při obsazení pokoje dvěma dospělými)   - 4.800,-Kč/ -2.300,-Kč 

                 dítě 6 – 13,99 let   (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                                             -2.300,-Kč 

                 dítě 14 – 17,99 let (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                                             -1.400,-Kč 

                  každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022                                - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel přímo u termálů – propojen krytou chodbou, moderní dvoulůžkové pokoje s klimatizací,  

                       možnost rodinných pokojů. 

Stravování :  ALL INCLUSIVE SERVIS – snídaně, oběd, večeře – formou bufetu, dopolední a odpolední  

                       svačina, nápoje: neomezená konzumace káva, nealko nápoje, točené pivo, stolní víno. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna ve vozíku – nakládání při odjezdu  

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

 

Pobyty  Česko, Slovinsko, Slovensko a Maďarsko.   
Pobyty u moře nebo na horách.  

Autobusem nebo vlastním autem kdykoliv. Víkendové pobyty – cenové balíčky. Léčebné 

pobyty. Dovolená s dětmi, bez lepku, s pejskem, pro velkou rodinu aj. 
Prodej pro spolupracující CK – samostatné katalogy v CK. 

 
 

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

Pardubicko, Blaník a okolí, a další 

www.rapantaspol.cz       573 776 580       rapant@rapantaspol.cz 
 
 

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


SLOVINSKO         pobytově - relaxační zájezd + bazény + moře     VŠE V CENĚ!!!  

KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ 

a hlavní město LJUBLJANA   
                         1. – 5. července 2022 (pá-út)     č.zájezdu 7201072  

                                       5. – 9. července 2022 (út-so)     č.zájezdu 7205072 
                                   

 

Velmi oblíbený zájezd mezi našimi klienty. Návštěva hlavního města Ljubljana – procházka starým centrem 

k nejfotografovanějšímu místu Trojmostí. Projdete se starobylým rybářským městečkem Piran. Zájemci můžou 

navštívit slovinský přístavem Koper s krásným starým městem a spoustou pláží na koupání. Anebo budete jen 

tak relaxovat na pláži. Užijete si pobyt u moře s možností využití nového moderního hotelového areálu 

s termálními bazény. Město Portorož má rovněž spoustu krásných míst a zákoutí, včetně pobřežní promenády, 

které můžete objevovat při svých procházkách. Zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie a rodiny s dětmi. 

Pro děti hodně atrakcí (hřiště a dětské bazény se skluzavkami). BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU! 
 

 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Zastávka na prohlídku hlavního města Ljubljana (historické centrum 

kolem Trojmostí – nejfotografovanější místo ve městě, hrad s krásnými výhledy, radnice s orlojem, barokní 

fontána, katedrála sv. Mikuláše, tržnice se sloupořadím vedoucí k Dračímu mostu). Přejezd na pobřeží, 

ubytování, koupání v bazénech nebo moři, večeře, nocleh. 

2. – 4.den: po snídani celodenní koupání v moři, bazénech nebo pěší procházky po městě nebo do blízké 

rybářské vesničky Piran (jede i místní bus od hotelu). Zájemci výlet do města Koper. Večeře, nocleh. 

5.den: po snídani koupání v moři a v bazénech. Odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat v brzkých ranních 

hodinách následujícího dne. 
 

cena :   11.550,-Kč/osoba                                        Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 4x ubytování, 4x polopenzi, neomezené koupání v nových hotelových 

bazénech, technický doprovod, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B. 
   

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/osoba)  do 31.1.2022                          - 250,-Kč 

                                                                                                   do 28.2.2022                            - 50,-Kč 

   děti do 6 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                          - 2.500,-Kč (nelze sčítat) 

               děti 7 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                    - 1.250,-Kč (nelze sčítat) 

   osoba nad 14 let na přistýlce - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                -750,-Kč (nelze sčítat) 

               účastníci ve zralém věku nad 50 let                                                                       - 50,-Kč 

               každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022                      - 50,-Kč 

              přípatek za pokoj s balkónem, v termínu 5.7. - 9.7.2021                                      850,-Kč / pobyt 
 

 

Ubytování :  VILE PARK PORTOROŽ -  u moře. Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC.  

                     Jednolůžkový pokoj za příplatek 2.200,-Kč.  

Stravování : polopenze v restauraci hotelového komplexu, formou bohatého bufetu.  

                     Na další stravování je možné využít místní restaurace a obchody.             

Doprava:      zájezdovým autobusem s klimatizací. Možnost základního občerstvení. 
 

Nástupní místa:  Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Veselí n. M., Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min.8 osob). 
 

 
                           

 

POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY         TURISTICKÉ ZÁJEZDY  

CYKLISTICKÉ ZÁJEZDY 
 

jedno a vícedenní zájezdy ze Zlínska 
 

                    viz. samostatné rozpisy v CK   nebo   na www.rapantaspol.cz 

 

 

 

http://www.rapantaspol.cz/


SLOVINSKO                        pobytově – relaxační zájezd                    OBLÍBENÉ!!! 

MORAVSKÉ TOPLICE        
Terme 3000 – jedny z nejmodernějších termálů v Evropě.  

 

                           1. – 4. září 2022  (čt-ne)           č.zájezdu 7201092     

 

Velmi oblíbený pobyt v termálních lázních je určen pro skutečné pohodáře, kteří chtějí relaxovat 4 dny 

v moderních termálech, mít slušné ubytování a ráno i večer se odměňovat bohatou nadílkou chutného jídla.  

Termální komplex leží ve východní mírně zvlněné oblasti Slovinska, kde léto přichází mnohem dříve a 

končí mnohem později, než u nás. Bazény jsou otevřené do večerních hodin a uspokojí i náročné klienty. 

Moravské Toplice patří k nejmodernějším v Evropě. Pobyt vhodný pro všechny věkové kategorie od 5 do 

99 let – velké množství termálních vnitřních i venkovních bazénů s teplotou 27 až 39°C, masážní bazény 

s tryskami, zážitkové části s tobogány a dalšími atrakcemi a neomezený vstup do hotelových bazénů. Nově 

vybudovaná krytá spojovací chodba do bazénů Terme 3000. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!                       
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem                        www.terme3000.si 
 

1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Maďarskem do Slovinska. Kolem poledne příjezd do Slovinska 

do Moravských Toplic. Koupání v TERME 3000 a v hotelových bazénech. Od 14 hodin ubytování, 

koupání, večeře, nocleh.  

2.den: Po snídani celodenní koupání v hotelových bazénech a v komplexu TERME 3000, možnost návštěvy 

sauny. Večeře, nocleh. 

3.den: Po snídani celodenní koupání v hotelových bazénech a v komplexu TERME 3000, možnost návštěvy 

sauny. Večeře, nocleh. 

4.den: Po snídani koupání v hotelových bazénech a TERME 3000. Odpoledne odjezd do ČR a návrat 

v pozdních nočních hodinách. 
 

Cena:   8.580,-Kč/osoba              (vše v ceně !!!)               Min.počet účastníků: 35 osob. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, neomezené koupání 

v hotel. termálních bazénech i v termálním komplexu Terme 3000, neomezený vstup do sauny hotelu, 

obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)   do 31.1.2022      - 200,-Kč 

  do 28.2.2022           - 50,-Kč 

 *děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      - 2.990,-Kč 
 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže) 

 děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      - 1.500,-Kč (nelze sčítat) 

 děti 12 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      -    900,-Kč (nelze sčítat) 

 účastníci ve zralém věku nad 50 let                               -      50,-Kč 

               každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022        -      50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel TERMAL****, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se sociálním zařízením, župan,     

                      fén, TV, klima. Za příplatek lze doobjednat 1-lůžkový pokoj (á 2.100,-Kč/pobyt).  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře jsou bohaté formou bufetových stolů s velkým   

                      výběrem. Na další stravování je možné využít místní restaurace nebo místní obchod.          

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

Nástupní místa:  Staré Město (min. 8 osob), Zlín, Kvítkovice, Hulín (min. 8 osob), Kroměříž (min. 8 osob),  
                               Brno-Rohlenka (min. 8 osob), Mikulov (min. 8 osob). 

                              Po dohodě v kanceláři nasedání na autobusových zastávkách po trase. 
 

 

Organizátor:          cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín 

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

tel.: 573 776 580              mob.: 774 742 307        

Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


MAĎARSKO     koupání v luxusním hotelovém termálním komplexu    NÁŠ TIP!!! 

EGERSZALÓK – MAĎARSKÉ 

PAMUKALE + DEMJÉN 
Doporučujeme i rodinám s dětmi 

Návštěva jeskynního komplexu Demjén a vinného sklípku 

                       29.9. – 2.10. 2022  (čt-ne)           č.zájezdu 7229092                                                                          
 

Super pohodový zájezd v krásném a oblíbeném termálním komplexu hotelu Saliris. Vhodné i pro rodiny 

s dětmi – spousta dětských bazénků a atrakcí. Zájezd do krásné oblasti Maďarska. Tento zájezd je určen pro 

klienty - pohodáře, kteří chtějí strávit 4 dny koupáním ve velkém termálním komplexu. Hotel je propojen 

s termálním areálem, který leží v nádherném přírodním prostředí obklopený borovicovými lesy. Termální voda 

vyvěrá z hloubky 426 m a vytvořila zde ojedinělé vápencové usazeniny - „Pamukkale“ – solný kopec. Léčí se 

zde vápenatění kostí, artróza, záněty kloubů, poúrazová rehabilitace. Termální lázně nabízí celkem 17 

venkovních a vnitřních bazénů (zážitkové, léčebné, jacuzzi, skluzavky, dětské bazény) o teplotě 30 – 38 C. 

Saunový svět je další možností k relaxaci, stejně jako jiné léčebné procedury nabízené na hotelu.                     

www.egerszalokfurdo.hu    
Vedle hotelu se nachází ještě místní termální bazény, které jsou otevřené do 1.00 hodin v noci. V ceně zájezdu je 

výlet do termálního areálu a aquaparku ve vedlejší vesnici Demjén, kde jsou venkovní bazény a jeskynní komplex 

(v ceně zájezdu není vstup do termálů). Ve spleti podzemních chodeb a bazénů s termální vodou o teplotě 30 – 38 C 

můžete nádherně relaxovat. Zážitek podzemního vodního světa umocňuje hra barevných světel. Samozřejmě se zde 

nachází velký vodní bar, spousta trysek a masážních lavic, tobogány, několik odpočíváren s lehátky, restaurace a 

sauny a atrakce pro děti. Rovněž v ceně zájezdu je i večerní výlet do vinného sklípku v přilehlé vesnici + 

ochutnávka 3 vzorků vína (následná konzumace vína není v ceně zájezdu).                    www.demjencascade.hu                                                

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
  

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd do Egerszalóku, ubytování. Odpoledne koupání v místním 

hotelovém komplexu termálních bazénů přímo pod travertinovou kopou „Pamukkale“. Večeře, nocleh. 

2.den: dopoledne zájemci přejezd do Demjénu. Koupání v jedinečném jeskynním komplexu termálních 

bazénů. Neobyčejný zážitek, který doporučujeme. Klima v jeskyni je výborné na dýchací cesty a celkovou 

regeneraci organismu. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani celodenní koupání v termálním hotelovém komplexu. Možnost individuálně pěší návštěvy 

místního skanzenu - skalní obydlí (cca 1500m), nebo jednoho z mnoha vinných sklípků ve vesnici. Večeře. 

Po večeři zájemci busem návštěva vinného sklípku s ochutnávkou vína, možnost posezení. Nocleh.  

4.den: po snídani vyklizení pokojů a tříhodinové koupání v termálech. Odpoledne odjezd. Návrat do 21.00 

hod. večer.  

cena :   10.550 ,-Kč/osoba                                                         Min.počet účastníků: 17 osob                 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, neomezené využívaní termálního komplexu, 

výlet do Demjénu, návštěvu vinného sklípku s ochutnávkou vína (3 vzorky), technický doprovod, obecní 

poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.     

Cena nezahrnuje: vstupné do termálů v Demjénu a konzumaci vína ve sklípku 
 

Slevy:   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)          do 31.1.2022          -   200,-Kč 

                                                                                             do 28.2.2022                 -   50,-Kč 

               děti do 3,99 let (při obsazení dvěma pokoje dospělými)                                      - 6000,-Kč    

               děti 4 – 11,99 let (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                                   - 3000,-Kč                                                                                                           

                účastníci ve zralém věku nad 50 let                             -      50,-Kč 

                každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022          -      50,-Kč                          

Ubytování:  hotel Saliris Resort**** v Egerszalóku. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky.                                                        

                       Popřípadě na vyžádání 1-lůžkový pokoj za příplatek (2.400,-Kč/osoba/pobyt). 

Stravování:  polopenze. Snídaně formou bufetových stolů, večeře dle obsazenosti hotelu buď formou   

                      bufetových stolů, nebo výběr ze tří menu. 

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

Nástupní místa:  Slušovice (min. 8 osob), Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Babice, Uh.Hradiště, Uh.Brod. 
 



MAĎARSKO                     pobytově – relaxační zájezd                         NOVINKA!!! 

MOSONMAGYAROVÁR (MOŠOŇ) 
Podzimní super relax        

Oblíbené zrekonstruované termály   

                      27. – 30. října 2022  (čt-ne)         č.zájezdu 7227102                                          

 

 

Pobyt v termálních lázních, které prošly letos rekonstrukcí a jejichž voda se svými účinky řadí mezi 

ty nejlepší. Termální prameny mají léčivou vodu světově uznávanou, která je zařazena mezi pět nejlepších 

léčebných vod v Evropě a čtvrtou nejlepší v Maďarsku (na pohybové ústrojí). Dále se zde léčí 

gynekologické záněty, zažívací potíže – pitná kůra, štítná žláza, plicní potíže. Teplota vody je v jednotlivých 

bazénech mezi 33-38°C, celkem 7 bazénů. Krytý plavecký bazén s termální vodou má celoroční provoz. 

Velkou výhodou je vzdálenost – lázně leží nedaleko od Bratislavy a obsluha v restauracích a bufetech mluví 

česky. Nejsou zde tobogány a bazény pro děti. Zájezd je určen pro každého, kdo si chce odpočinout od 

všedních starostí a načerpat novou energii.                                                                                    www.tha.hu 
   

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem     
 

1.den: odjezd ráno ze Zlínska a průjezd Slovenskem do Mošoně. Koupání v termálním komplexu, 

ubytování, koupání, večeře, nocleh.  

2.-3.den: po snídani celodenní koupání, možnost návštěvy sauny. Možnost procházky k hradu a kolem 

mlýna do centra města. Večeře, nocleh. 

4.den: Po snídani koupání v termálním komplexu. Odpoledne odjezd do ČR a návrat do Zlína do 21. hodin. 
 

Cena:   7.950,-Kč/osoba              (vše v ceně !!!)                Min.počet účastníků: 35 osob 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, neomezené koupání 

v termálním komplexu, neomezený vstup do saunového světa a hotelového wellness se saunou, vířivkou a 

solnou jeskyní, 1x 15 minut aroma osvěžující masáž, župan, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a 

kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)   do 31.1.2022      - 200,-Kč 

  do 28.2.2022           - 50,-Kč 

 účastníci ve zralém věku nad 50 let                                    - 50,-Kč 

               každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022             - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel vedle termálů, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se sociálním zařízením, župan.  

                      Hotel má wellness se saunou, vířivkou a solnou jeskyní.   

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře jsou bohaté formou bufetových stolů s velkým   

                      výběrem. Na další stravování je možné využít místní restaurace nebo místní obchod.          

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

Nástupní místa:  Slušovice (min. 8 osob), Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Kunovice, Veselí n. M., Hodonín 

                             (min. 8 osob), Břeclav (min. 8 osob). Po předchozí dohodě v kanceláři nasedání také na           

                              autobusových zastávkách v dalších obcích po trase. 
 

 

 

 

 

 

Skupiny nad 35 osob 

  Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.  

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Průvodce a doporučené programy. Trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

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


SLOVINSKO pobytově – relaxační zájezd 

RADENCI + MARIBOR          
podzimní dny v oblíbených slovinských termálech    

                   17. – 20. listopadu  2022  (čt-ne)    č.zájezdu 7217112   
    

 

Oblíbené termály opět zařazujeme na přání klientů.  Moderní termály a lázně, které leží nedaleko 

rakouské hranice, mezi vinicemi, jsou velmi vyhledávané a navštěvované. V rámci pobytu klienti mají 

možnost popíjení místní minerální vody, která je nejlepší minerální vodou ve Slovinsku. Bazény jsou 

otevřené do večerních hodin a uspokojí i náročné klienty. Pobyt vhodný pro všechny věkové kategorie od 5 

do 99 let – neomezený vstup do hotelových bazénů. Bez nočního přejezdu! www.sava-hotels-resorts.com                                                
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno, průjezd přes Slovensko a Maďarsko do Slovinska na ubytování v  

Radenci. Příjezd kolem oběda, koupání, odpoledne ubytování, koupání, večeře, nocleh. 

2.den:  po snídani celodenní koupání. Individuálně během dne procházka po lázeňském městečku nebo 

mezi vinicemi až na vrch Kapela (vinné sklípky). Večeře, nocleh. 

3.den:  po snídani půldenní výlet autobusem do druhého největšího města Slovinska – Mariboru.  Prohlídka  

města - historické centrum, katedrála z 12. století, radnice, hrad a muzeum vína, u něhož roste nejstarší 

vinná réva na světě - výlet v ceně zájezdu. Zájemci celodenní koupání. Odpoledne koupání, večeře, nocleh. 

4. den: dopoledne koupání v termálech. Odpoledne odjezd do ČR. Příjezd kolem 22. hodiny večer. 
 

Cena:   8.580,-Kč/osoba         (vše v ceně !!!)                  Min.počet účastníků: 35 osob 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech, 1 x denně vstup do světa saun na hotelu, neomezené pití místní zdravé 

minerální vody (dle otevírací doby pramene), výlet do Mariboru, obecní poplatky, pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :  včasný nákup  (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)     do 31.1.2022                          - 200,-Kč      

                                                                                                 do 28.2.2022                          -   50,-Kč  

 *děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                      - 2.990,-Kč 
 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže) 

 děti do 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  

               Za příplatek  ( á  2.200,- Kč / osobu/ pobyt ) je možné  objednat 1-lůžkový pokoj.  
 

Ubytování :  hotel RADIN ****, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se sociálním zařízením, župan,   

                      fén, TV, klima.   

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře jsou bohaté formou bufetových stolů s velkým   

                      výběrem. Na další stravování je možné využít místní restauraci nebo obchod.          

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

Nástupní místa:    Slušovice (min. 8 osob), Lípa, Želechovice, Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, 

                               Uh. Hradiště, Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min. 8 osob)    

                               Po předchozí dohodě možnost nasedání také na autobusových zastávkách po trase. 

 
 

 

Jaké další akce pořádá naše CK s  odjezdy ze Zlínského kraje ? 
 -  jednodenní a vícedenní poznávací a cyklistické zájezdy u nás i po okolních zemích 

 -  letecké zájezdy za exotikou - Madeira, Gruzie, Island, Kypr 

  - zájezdy pro kolektivy – dle přání kolektivu (poznávací, cyklo, turistika, moře, termály) 

Dále prodáváme pro partnerské cestovní kanceláře 
 - poznávací a pobytově poznávací zájezdy u nás i po celé Evropě. Výběr z cca 300 zájezdů 

 - pobytové rekreace u moře – autobusem, letecky, autem  
 

 

 

 



POLSKO                    relax v termálech a vánoční trhy              OBLÍBENÁ AKCE!!! 

CHOCHOLÓW a trhy KRAKOW        
relaxace pod štíty velehor i kouzlo Vánoc v královském 

městě 

                3. – 4. prosince 2022 (so-ne)   č.zájezdu 7203122 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Slovensko do Chocholówa (Polsko) nedaleko Zakopaného. 

Celodenní koupání v moderním komplexu termálů, který uspokojí i náročnou klientelu. Vnitřní i venkovní 

bazény s výhledy na Tatry, klidové bazény, velká spousta vířivek, dětský ráj se skluzavkami a hrady, vodní 

bar i restaurační zařízení. Relaxace v křišťálově čisté termální vodě o teplotě až 38°C, která příznivě působí 

na pohybové ústrojí a krevní oběh. Rozsáhlý saunový a odpočinkový svět s výhledy na Tatry. Vánoční 

výzdoba. Večer přejezd na ubytování, večeře.                                                              www.chocholowskietermy.pl 
 

2.den:  po snídani přejezd do Krakowa. Zájemci s průvodcem okruh historickým centem Krakowa – hrad 

Wawel, Jagellonská univerzita, Barbakán, Mariánský kostel a další. Možnosti prohlídky památek. Návštěva 

stále více oblíbených vánočních trhů na Rynku. Ve večerních hodinách odjezd domů, příjezd do 23.00 hod. 

   

cena :   3.150,-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 1.000,-Kč/os.)   do 31.7.2022                          - 100,-Kč      

                                                                                                  do 31.8.2022                            - 50,-Kč                                 
                 děti do 12 let (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                                           - 300,-Kč 

                 děti 12 – 15 let a zralý věk nad 50 let                                                                      - 50,-Kč   

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022                     - 50,-Kč 
 

Ubytování :   penzion blízko termálů, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, na vyžádání 3 lůžkové.  

Stravování :  snídaně přímo na ubytování. V termálech několik restaurací, cukráren a barů. V   

                       Krakowě velké množství hospůdek a restaurací. Občerstvení na trzích. 

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

Nástupní místa:  Uherské Hradiště (min. 8 osob), Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín,  

                             Želechovice, Lípa, Vizovice, Horní Lideč. 

                             Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase. 
 

 

 

Letecké zájezdy  

za dobrodružstvím,poznáním i koupáním  
 

Tyto zájezdy jsou připraveny pro menší skupinky účastníků (4-18 osob). Se zájezdem je 

vždy český průvodce, který s účastníky putuje po navštívené oblasti. Doprava tam i zpět 

letecky, v místě doprava 5-9 místnými auty. Ubytování hotelového nebo penzionového 

typu v dvoulůžkových pokojích se snídaní. Ostatní stravování řeší skupinka po trase dle 

vlastního výběru.  

U skupinek možnost upravit program dle přání – více turistiky, poznání,… 
 

MADEIRA, ISLAND, GRUZIE, KYPR  
 

 

 

 

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

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


 

 

SLOVINSKO                     pobytově – relaxační zájezd             OBLÍBENÁ AKCE!!! 

MORAVSKÉ TOPLICE 
Povánoční super relax i pro rodiny s dětmi        

Terme 3000 – jedny z nejmodernějších termálů v Evropě.  

               27. – 30. prosince 2022  (út-pá)         č.zájezdu 7227122                                          

 

 

Velmi oblíbený pobyt mezi vánočními svátky v termálních lázních je určen pro skutečné pohodáře, 
kteří chtějí relaxovat 4 dny v moderních termálech, mít slušné ubytování a ráno i večer se odměňovat 

bohatou nadílkou chutného jídla.  Termální komplex leží ve východní mírně zvlněné oblasti Slovinska. 

Bazény jsou otevřené do večerních hodin a uspokojí i náročné klienty. Moravské Toplice patří 

k nejmodernějším v Evropě. Pobyt vhodný pro všechny věkové kategorie od 5 do 99 let – velké množství 

termálních vnitřních i venkovních bazénů s teplotou 27 až 39°C, masážní bazény s tryskami, zážitkové části 

s tobogány a dalšími atrakcemi a neomezený vstup do hotelových bazénů. Nově vybudovaná krytá 

spojovací chodba do bazénů Terme 3000. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!                      www.terme3000.si                                                                               
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem     
 

1.den: odjezd brzy ráno ze Zlínska a průjezd Slovenskem a Maďarskem do Slovinska. Kolem poledne 

příjezd do Slovinska do Moravských Toplic. Koupání v TERME 3000 a v hotelových bazénech. Ubytování, 

koupání, večeře, nocleh.  

2.-3.den: po snídani celodenní koupání v hotelových bazénech a v komplexu TERME 3000, možnost 

návštěvy sauny. Večeře, nocleh. 

4.den: Po snídani koupání v hotelových bazénech a TERME 3000. Odpoledne odjezd do ČR a návrat 

v pozdních nočních hodinách. 
 

Cena:    8.680,-Kč/osoba              (vše v ceně !!!)               Min.počet účastníků: 35 osob 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, neomezené koupání 

v hotelových termálních bazénech i v termálním komplexu Terme 3000, neomezený vstup do sauny hotelu, 

obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)   do 31.7.2022      - 200,-Kč 

  do 31.8.2022           - 50,-Kč 

 *děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      - 2.990,-Kč 
 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami – poté platí sleva níže) 

 děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      - 1.500,-Kč (nelze sčítat) 

 děti 12 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)      -    900,-Kč (nelze sčítat) 

 účastníci ve zralém věku nad 50 let                               -      50,-Kč 

               každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2022        -      50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel TERMAL****, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se sociálním zařízením, župan,     

                      fén, TV, klima. Za příplatek lze doobjednat 1-lůžkový pokoj (á 2.100,-Kč).  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře jsou bohaté formou bufetových stolů s velkým   

                      výběrem. Na další stravování je možné využít místní restaurace anebo místní obchod.          

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

Nástupní místa:  Slušovice (min. 8 osob), Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Kunovice, Veselí n. M., Hodonín 

                             (min. 8 osob), Břeclav (min. 8 osob). Po předchozí dohodě v kanceláři nasedání také na  

                             autobusových zastávkách v dalších obcích po trase. 
 

 

Organizátor:          cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín 

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

tel.: 573 776 580              mob.: 774 742 307   

Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


Kompletní seznam cykloakcí 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 

11.-15.5. Kolem Balatonu hotel 1/2-1/3 9.980,- 4xN,4xPP kolem jezera, cyklostezky 

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. Žďárské vrchy a Sázava hotel 1/2-1/3 6.250,- 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. Adršpach a Babiččino údolí  hotel 1/2-1/4 6.100,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

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 

14.-17.7. Rychlebské vrchy penz. 1/2-1/3 6.150,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

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 

18.-21.8. Litomyšl - krajem B. Smetany hotel 1/2-1/3 6.450,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

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 

6.-12.9. Německo – Saara, Mosela, Rýn hotel 1/2-1/3 13.750,- 4xN,4xPP vinicemi kolem řek, cyklostez. 

15.-18.9. Tichá a Divoká Orlice hotel 1/2-1/3 6.650,- 3xN,3xPP zvlněný terén, cyklostezky 

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

Kompletní seznam poznávacích zájezdů CK Rapant Zlín – 2022 
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

3.4.-10.4. Kypr – Afroditin ostrov              letecky hotel 1/2 29.850,- 7xN,7xSN,6xV poznávání Kypru - autem 

15.4.-18.4. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 6.980,- 3xN,3xPP poznání, super termály 

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

26.5.-29.5. Česká Kanada penz. 1/2-1/4 5.650,- 3xN,3xPP poznání, krásná příroda 

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 

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 

vysvětlivky:  PP - polopenze  SN-snídaně  V-večeře     N-noclehy     
 
 

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

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

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

