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Cyklistika je doplněk pěší turistiky - abychom nemuseli po rovině a z kopce 

chodit pěšky a do kopce se měli o co opřít. 

 

 AKCE do 31.3.2023 – 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 cykloturistiky.   
      

     Děkujeme Vám za přízeň, kterou věnujete naší cestovní kanceláři. Covid a zákazy v minulých letech nás všechny 

v cestování velmi omezovaly. S velkou radostí jsme uvítali uvolnění v minulé sezóně a na Vaši účasti na zájezdech 

v roce 2022 to bylo znát. Ještě jednou děkujeme. Snad Vás o nadšení cestovat, jezdit na kole a poznávat nepřipraví ani 

výrazné zdražování cen energií pro příští rok.  

   Toto zvýšení se bohužel velmi výrazně promítlo do cen dopravy, stravování a hlavně ubytování pro nastávající 

sezónu. Všichni z naší kanceláře však doufáme, že Vás tato skutečnost o nadšení k cestování nepřipraví a že se 

budeme potkávat na našich zájezdech i v příští sezóně.  

   A jaké akce vám můžeme doporučit? Ze zahraničních stále oblíbené Slovinské pobřeží i novinky do Podčetrtku  

a Čateže. Nebo zájezdy do krásné přírody Dolomit, Lago di Garda i Alpe Adria. V nabídce máme i říjnové překvapení 

do Itálie. V tuzemsku doporučujeme zájezd po „Tajemných místech“, do Krkonoš, do okolí Opavy a do Rychlebských 

hor, které byly v minulé sezóně nejrychleji vyprodaným zájezdem.  

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

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

 

Pojištění 

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

smlouvy 11-64804 – 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 

 

U některých zájezdů bereme omezený počet elektrokol ! 
 
 

Všeobecné informace 

Možnosti objednání zájezdu: telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné sepsání 

smlouvy a zaplacení zálohy. Zájezd je nutno doplatit nejpozději 6 týdnů před odjezdem!!!  Smlouvu lze sepsat 

v kanceláři CK nebo přes internet. Úhrada hotově nebo na účet CK. Možnost vystavení faktury.  
 

Před zaplacením zálohy zájezdu je třeba mít sepsanou a podepsanou cestovní smlouvu! 

Realizace vícedenního zájezdu: nejpozději 10 dnů před odjetím zájezdu CK rozhoduje o realizaci 

vícedenního zájezdu – podmínkou realizace je minimálně daný počet přihlášených a zaplacených účastníků. Týden 

před odjezdem účastníci vícedenního zájezdu obdrží podrobnější informace k zájezdu (nástupní časy a místa, 

doporučené kapesné a trasy, další info… ). Informativní mapky doporučených cyklotras obdrží v autobuse. 

Všeobecné smluvní podmínky: při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné 

podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu. Také na www.rapantaspol.cz 
 

Nástupní místa do autobusu - cyklozájezdy 
Doprava zájezdovým autobusem. Kola umístěna ve vozíku – nakládání kol při odjezdu na předem určených místech. 

Při každém nakládání je nutno vozík rozplachtovat, proto počet nástupních míst je u každého zájezdu omezen. Z kol je 

třeba sundat všechny součásti, které by mohly za jízdy upadnout (světla, měřiče, láhve, brašny).   
 

Elektrokola a atypická kola nutno nahlásit při přihlašování – 

– nakládána budou pouze elektrokola potvrzená ve smlouvě!!! 
 

http://www.rapantaspol.cz/


Kompletní seznam cykloakcí CK Rapant Zlín – 2023 
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             terén 

28.4.-1.5. Slovinsko – Podčetrtek vilky 1/2-1/3 8.970,- 3xN,3xPP,bazény zvlněný terén, pěkné termály 

5.-8.5. Východní Maďarsko – Eger, Tisza hotel 1/2-1/3 8.610,- 3xN,3xPP rovina, cyklostezky, termály 

11.-14.5. Rakousko – NP Thayatal  (Dyje) hotel 1/2-1/3 8.970,- 3xN,3xPP zvlněný terén kolem Dyje 

18.-21.5. Tajemná místa … hotel 1/2-1/3 7.970,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

25.-28.5. Od Litoměřic po Prahu - Mělnicko hotel 1/2-1/3 7.880,- 3xN,3xPP kolem Labe a Vltavy 

1.-4.6. Slovensko – Brezno a Horehroní penz.1/2-1/3 7.910,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

1.-4.6. Západní Balaton + Zalakaros hotel 1/2-1/3 8.920,- 3xN,3xPP rovina, cyklostezky, termály 

8.-11.6. Rakousko - Zell am See, Orlí hnízdo hotel 1/2-1/3 10.230,- 3xN,3xPP doliny pod horskými velikány 

15.-18.6. Česká Kanada penz. 1/2-1/3 6.990,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

15.-18.6. Krkonoše – z hřebenů do dolin hotel 1/2-1/3 7.360,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

22.-25.6. Itálie – Dolomity pohodově na kole hotel 1/2-1/3 11.780,- 3xN,3xPP doliny pod horskými velikány 

25.-29.6. Slovinské pobřeží + Ljubljana I. vilky 1/2-1/3 11.950,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

5.-9.7. Slovinské pobřeží + Ljubljana II. hotel 1/2-1/3 12.950,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

13.-16.7. Rychlebské hory penz. 1/2-1/3 7.730,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

20.-23.7. Kokořínsko + Máchovo jezero hotel 1/2-1/3 7.990,- 3xN,3xPP zvlněný terén, skalní masívy 

26.-30.7. Slovinsko – údolím řeky Krky hotel 1/2-1/4 12.950,- 4xN,4xPP,bazény kolem řeky, památky, termál 

3.-6.8. Z hřebenů Krušných hor – Boží Dar hotel 1/2-1/3 7.850,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

3.-6.8. Opavské Slezsko hotel 1/2-1/3 7.890,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

10.-13.8. Pieninský národní park + Dunajec hotel 1/2-1/3 8.520,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

24.-27.8. Plzeňsko na kole hotel 1/2-1/3 7.750,- 3xN,3xPP mírně zvlněný terén, památky 

29.8.-4.9. Itálie – Lago di Garda - sever hotel 1/2-1/3 13.330,- 4xN,4xPP,bazén kolem jezer, cyklostezky 

6.-11.9. Itálie – Alpe Adria hotel 1/2-1/3 13.350,- 4xN,4xSN,1xV z hor k moři, cyklostezky 

7.-10.9. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.860,- 3xN,3xPP,bazény rovina, luxusní termály 

14.-17.9. Tokaj – maďarská i slovenská  hotel 1/2-1/3 9.640,- 3xN,3xPP rovina, termály, víno 

20.-26.10. Riviéra Rimini + San Marino hotel 1/2-1/3 15.420,- 4xN,4xSN cyklostezky kolem moře 

Vysvětlivky:  PP – polopenze   SN – snídaně   V – večeře   N – noclehy    bazény – v ceně zájezdu 
 
 

CYKLOBUS ze Zlínska – jednodenní výjezdy 
Jednodenní cyklozájezd je určen pro kohokoliv, kdo usedí na kole. Trasy 30 km 

až kolik ujedete, trasy mají v převážné míře klesající charakter. Vhodné i pro 

seniory a rodiny s dětmi. Nejezdí se v pelotonu. Každý jede podle svých 

schopností a program mezi vysednutím a nasednutím do autobusu si přizpůsobuje 

podle sebe. Od nás dostane mapku s doporučenou trasou a zajímavostmi. 

Samostatný rozpis bude vydán během března 2023. 
 

 

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Průvodce a doporučené programy.  

Připravíme trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 

 
 

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

Kancelář: PONDĚLÍ 9:00 - 16:00 h., ÚTERÝ 9:00 - 12:00 h.,  

STŘEDA 9:00 - 17:00 h., ČTVRTEK 9:00 - 14:00 h., PÁTEK 9:00 - 12:00 h.     
 



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 11-64804 – 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


 SLOVINSKO     cyklistický zájezd + luxusní ubytování a termály      NOVINKA !!!  

PODČETRTEK a přírodní park 

Kozjansko       
Super moderní termály + krásná příroda 

                     28.4. – 1.5. 2023 (pá-po)                  č.zájezdu 5228043 

 

NOVINKA - super cyklozájezd do Slovinska, které nikdy nezklame. Tento zájezd je určen pro cyklisty, 

kteří chtějí strávit 4 dny pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem, překrásnou přírodou se zříceninami 

hradů a cenných kostelů, či koupáním v termálních bazénech. Moderní komplex Terme Olimia patří 

k nejlepším ve Slovinsku a nabízí na ploše 3 000 m2 termální aquapark s bazény (teplota vody 26-37 C), 

vodními atrakcemi, vířivkami a saunami. Nabízí léčebné, lázeňské a wellness procedury a uspokojí i ty 

nejnáročnější klienty. Je na účastníkovi, zda bude celý den nebo část jezdit na kole a zbytek stráví 

v termálech nebo v nich zůstane celý den. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Většina tras po cyklostezkách.              
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd kolem půlnoci, průjezd Slovenskem a Maďarskem. Dopoledne příjezd do slovinské obce 

Rogatec (pěkný skanzen a zřícenina hradu). Vyložení kol a přes Rogaška Slatina (Významné lázně, které 

proslavila výroba křišťálu. Zdejší minerální voda je známá po celém světě.) do Podčetrtku na ubytování. 

Celkem cca 25 km, většinou po cyklostezce. Ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani busem do Kozjanskeho parku do vesnice Podsreda, vyložení kol. Možnost prodloužení 

výjezdem k dominantnímu hradu Podsreda s překrásnými výhledy. Přes Kozje (zřícenina hradu), kolem 

jeskyně Gurska jama a vinicemi na ubytování. Trasa cca 28 km + 8 km prodloužení, po vedlejších cestách  

a částečně cyklostezka. Koupání v termálech, večeře, nocleh.  

3.den: po snídani okruh na kolech. Z ubytování přes Zibika, Sveti Štefan, jezero Slivniško, Rakovec, 

Šmarje při Jelšah (zřícenina hradu, na kopci Predenca poutní kostel sv. Rocha s bohatými ornamenty a štuky 

– patří k nejkrásnějším ve Slovinsku), po cyklostezce na ubytování. Trasa cca 45 km, vedlejší cesty  

a cyklostezka, možnost zkrácení. Koupání, večeře, nocleh. 
 

4.den: po snídani na kolech malý nebo větší okruh přímo z ubytování. Do Olimje (klášter přestavěný 

z hradu se zajímavou modrobílou fasádou s geometrickými vzory, stará lékárna, čokoládovna), výjezd na 

Jelenov greben (obora s jeleny, restaurace, výhledy), přes Virštanj, Imeno (super vinotéka, možnost 

ochutnávky a nákupu vín) a k termálům. Trasa cca 18 km, vedlejší silnice a cyklostezka. Možnosti 

prodloužení nebo zkrácení, případně celodenní koupání v termálech. Odpoledne naložení kol a odjezd do 

ČR. Návrat domů po půlnoci. 
 

cena :   8.970,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, župan, vozík na kola, neomezené koupání 

v termálním komplexu hotelu, technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní 

cestovní pojištění typ B.   
                                                                                                  

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)  do 31.1.2023                 - 200,-Kč 

                                                                                                   do 28.2.2023                   - 50,-Kč 

    děti do 4,99 let - při obsazení pokoje dvěma dospělými                              - 4.900,-Kč (nelze sčítat) 

    děti 5 – 11,99 let přistýlka - při obsazení pokoje dvěma dospělými           - 1.000,-Kč (nelze sčítat) 

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

                každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023             - 50,-Kč 

                příplatek za 1/1 pokoj                                                                                 + 2.100,-Kč/pobyt 
 

 

Ubytování :   hotelový komplex, vilky - dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, se soc. zařízením. 

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

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín (min. 8 osob), Břeclav  

                             (min. 8 osob) 

 



MAĎARSKO          cyklistický zájezd + luxusní termály          OBLÍBENÁ AKCE !!! 

PERLY VÝCHODNÍHO  MAĎARSKA 
 Eger – Miskolctapolca – jezero Tisza-tó – Maď. Pamukale  

nenáročná cyklistika + víno + termály + noční koupání 

                 5. –  8. května  2023 (pá-po)       č.zájezdu: 5205053  
 

Velmi oblíbený zájezd, který opakujeme pro velký zájem klientů, s pozměněnými trasami. 
Cykloturistický zájezd do krásné oblasti Maďarska. Tento zájezd je určen pro cyklisty - pohodáře, kteří 

chtějí strávit 4 dny nenáročným sportem, poznáváním, koupáním v termálních bazénech a ochutnat zdejší 

výborná vína. Projedeme se kolem druhého největšího jezera v Maďarsku, přejedeme druhé nejvyšší 

maďarské pohoří – Bukové hory. Trasy vedou většinou po asfaltových silnicích s minimálním provozem 

nebo po cyklostezkách. Ubytování v Egerszaloku, 5 minut od travertinových jezírek „Maďarského 

Pamukale“ a termálního komplexu hotelu Saliris nebo místních termálů. Zájemci návštěva několika různých 

termálů + noční koupání!!!  Kterýkoliv den si můžete zajet z ubytování po cyklostezce do vesnice na víno – 

spousta vinných sklípků. Další možností, opět po cyklostezce, je návštěva termálů ve vedlejší vesnici 

Demjén. Tyto termály uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Nabízí spoustu venkovních bazénů a velký 

termální aquapark v jeskynním komplexu, včetně tobogánu. Otevřeny dlouho do noci.  

Zájezd doporučujeme i rodinám s dětmi! 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd brzy ráno přes Slovensko nad město Eger do rekreační oblasti. Vyložení kol a po cyklostezce 

do Egeru, prohlídka barokního města, které patří mezi nejnavštěvovanější v Maďarsku (rozsáhlý hrad se 

spoustou expozic, minaret, vyhlášené maďarské termály). Zájemci si mohou zajet do údolí Krásné paní 

(městečko vinných sklípků). Z Egeru opět po cyklostezce do Egerszaloku na ubytování. Trasa cca 25 km. 

Večeře, nocleh. Možnost večerního koupání v místních termálech (cca 5 minut od hotelu). 

2.den: autobusem do Poroszlo. Na kolech kolem jezera Tisza-tó, přes Sarud, Kiskore, Abádszalók do 

Tiszafüred. Trasa cca 40 - 65 km po rovině. Možnost zkrácení. Návrat busem na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: autobusem přejezd do sedla nad Egerem v Bukových horách. Vyložení kol a na kolech mírně 

zvlněným terénem po asfaltové silnici přejezd hor. V závěru 7 km sjezdu, celkem cca 22 km. Prohlídka 

Lillafüred, nejvyšší vodopád Maďarska, zámek a jezera Hámor a zastávka na pstruhy – místní vynikající 

specialita. Zájemci jízda vláčkem po horské úzkokolejce do Garadny a zpět.  Přejezd do Miskolctapolca a 

koupání v jeskynních termálech, které jsou světovým unikátem. Návrat busem na ubytování, večeře, nocleh.  

4.den: ráno po snídani z ubytování na kolech přes Verpelét (stará kovárna) kolem kráteru bývalé sopky 

Várhegy (možnost prohlídky) do Siroku (prohlídka skalního hradu a skalních věží). Trasa cca 25 km, po 

vedlejších cestách. Odpoledne naložení kol a odjezd zpět do ČR. Kratší trasa okruh kolem Egerszaloku 

(jezero, skalní obydlí). Zájemci koupání v některých z termálů v Egerszaloku. Odpoledne naložení kol  

a odjezd. Příjezd do Zlína do 22.00 hodin.    
 

cena :     8.610,-Kč/osoba                                         Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, vstup do hotelových bazénů, 

technický doprovod, orientační mapky doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kom-

pletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2023                            - 50,-Kč  
                   děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                    - 200,-/ - 50,-Kč  

                   každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                     - 50,-Kč 
      

Ubytování :  hotel v Egerszaloku v blízkosti termálů. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové. Hotel  

                      má své termální bazény. 

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Dále je možné využít místní restaurace a obchody.          

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Kvítkovice, Staré Město (min. 8  osob), Kunovice, Uh. Brod. 
 

 

 

 

 



RAKOUSKO                      pobytově - cyklistický zájezd              NOVINKA !!!  
 NÁRODNÍM PARKEM THAYATAL  

Kouzlo mohutných hradů a krásné přírody kolem Dyje 

                       11. – 14. května 2023   (čt-ne)     č.zájezdu 5211053             
 

Naše letošní cyklistická novinka směřuje do nám blízké oblasti – Dolního Rakouska, do části 

Waldviertel, jež se rozkládá na hranici Rakouska s Českem. Waldviertel (Lesní čtvrť) je lesnatá oblast, 

střídající se s loukami a rybníky, s častým výskytem balvanů, ke kterým se vztahují četné báje a pověsti. 

V mírně zvlněném terénu je spousta cyklostezek vedených po bývalých železnicích. Nad hlavami se Vám 

budou tyčit mohutné hrady nebo hradní zříceniny, projedete kouzelná rakouská městečka, cyklostezkami 

kolem řeky Dyje, nádhernou přírodou se spoustou vzácných druhů rostlin a živočichů.  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den:  Odjezd ze Zlína ráno do Slavonic, vyložení kol. Prohlídka Slavonic (soubor gotických  

a renesančních domů zdobených grafiti, městská věž, podzemí) a cyklostezkou po bývalé železnici do 

Rakouska. Přes Gilgenberg, Waldkirchen (kostel, památník vysídlených obyvatel, stará tkalcovna, starý 

vagón), Dobersberg (zámek, náměstí s pranýřem), Thaya a kolem řeky Thaya do Waidhofenu (prohlídka 

krásného městečka - nádherná renesanční radnice, dům se sklípkovou klenbou, barokní kostel, hradby, 

voliéra ibisů) a na ubytování. Trasa cca 30 km. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani z ubytování na kolech přes hradní zříceninu Kollmitz (patří mezi největší v Rakousku  

a poskytuje úžasný výhled na okolní krajinu Podyjí) do Raabs a.d.Thaya (Rakousy) – perla Podyjí. 

Prohlídka města – nádherný mohutný hrad na skalním výběžku na soutoku Moravské a Německé Dyje, 

kostel s nejstarším zvonem Rakouska. Raabs patří mezi vyhledávané turistické cíle s vyhlášenými 

restauracemi. Dále do vesnice Karlstein (středověký hrad, zajímavý kostel). Trasa cca 42 km. Naložení kol, 

odjezd na ubytování, večeře, nocleh.  

3.den: po snídani busem do Heidenreichsteinu, vyložení kol. Prohlídka města (krásný vodní hrad s padacím 

mostem, přírodní park s rašelinnou stezkou, výroba pálenky a oleje). Kratší trasou kolem několika jezer na 

ubytování. Trasa cca 20 km. Delší trasou rovněž kolem jezer a řeky Thaya přes Seyfrieds, Vitis 

Schwarzenau (zámek, vodárenská věž), Windigstein na ubytování. Trasa cca 40 km. Večeře, nocleh.  

4.den: po snídani autobusem přejezd do Karlsteinu, vyložení kol. Bylinkovou cyklotrasou na kolech přes 

Weikertschlag (zajímavá radnice, zřícenina hradu) do ČR. Přes Písečné (zámek, zajímavý židovská hřbitov), 

Modletice, Janov, kolem Dyje a přírodní rezervací Mutenská obora do Slavonic. Trasa cca 35 km. 

Odpoledne naložení kol a odjezd zpět. Příjezd do Zlína do 22.00 hodin. 
 

cena :   8.970,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.   

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

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

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                        - 200,-Kč 

                                                                                                 do 28.2.2023                          - 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 2023                  - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel v Rakousku. Krásné moderní pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.   

                       Sprcha a WC jsou na pokoji. 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

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

 

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

                                    tel.:       573 776 580,       774 742 307     

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


ČR                                    cyklo - turistický zájezd                              NOVINKA !!! 

TAJEMNÁ MÍSTA …   
PANENSKÝ TÝNEC + LUKOVÁ + RABŠTEJN + RAKOVNÍK 

                     

                     18. – 21. května 2023 (čt-ne)          č.zájezdu 5118053                                   
         

Zájezd do velmi zajímavé oblasti České republiky. Navštívíte spoustu zajímavých míst, opředených 

pověstmi o pokladech, strašidlech, tajemných bytostech a možná se budete i trošku bát. Na své si příjdou 

milovníci krásné a romantické přírody, starých klášterů a kostelů, hradů a hradních zřícenin, zámků  

a dalších zajímavých míst, která vyzařují pozitivní energii. Krásné prostředí kolem hotelu zasazeného 

v oblíbené rekreační oblasti u rybníka, dodá tomuto zájezdu atraktivitu. Spousta cyklotras a turistických tras 

vedoucích zvlněným terénem je ideální pro cyklistické a turistické výlety. Trasy jsou vedeny po vedlejších 

silnicích nebo lesních cestách. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách přes Brno, Prahu do Panenského Týnce. Nedostavěný gotický chrám 

skrývá několik záhad a stojí na silné léčivé pozitivní zóně. Na kolech přírodní rezervací Džbán pod 

zříceninou hradu Pravda s dějištěm mnoha strašidelných pověstí. Pod zříceninou Džbánu kolem Čertova 

kamene a Poddžbánského pivovaru do Rakovníka. Prohlídka královského města – Husovo nám., kostel sv. 

Bartoloměje, roubenka, Vysoká brána, synagoga, Pražská brána). Trasa cca 40 km. Odpoledne naložení kol, 

odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Krásného Dvora, vyložení kol. Zájemci prohlídka zámku, procházka 

v hezkém zámeckém parku k Templu nebo na rozhlednu, cca 2 – 7 km. Na kolech přes Podbořany, Kryry 

(Schillerova rozhledna), Petrohrad (zámek, zříc. hradu Petršpurk s úchvatnými výhledy, Dračí sluj), Krty 

(NS kolem bývalých žulových lomů) na ubytování. Trasa cca 30 km. Večeře a nocleh. 

3.den: po snídani přejezd busem do Lukové, vyložení kol. Prohlídka kostela v Lukové, kde jsou v lavicích 

v přítmí umístěny sádrové sochy, připomínající duchy, kteří lákají stovky návštěvníků. Přes Manětín (zámek 

označovaný jako perla baroka s krásnou zahradou a parkem, rovněž náměstí nad zámkem je galerií soch pod 

širým nebem), Rabštejn nad Střelou (nejmenší historické město v Česku nad řekou Střelou v překrásné 

přírodní scenérii ukrývá zámek, zříceniny hradů, roubené chalupy, hrázděné domy, starý kamenný most), 

Nový Dvůr, Žihle na ubytování. Trasa celkem 37 km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani na kolech z hotelu okruh kolem Jesenice. Přes Žihle (žulové skály Dědek a Bába – 

kultovní místa), Sedlec, poutní místo Mariánský Týnec (Klášter patří ke skvostům barokní architektury 

s jedinečnou freskovou výzdobou a samozřejmě pověstí o zdejších zázracích.), Královice (hrobka 

s mumiemi rodu Gryspeků a pověstí o zániku rodu), Hradecko, Velká Chmelištná, ubytování. 

Základní trasa cca 40 km, možnost zkrácení nebo prodloužení. Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína. 

Příjezd do 22.00 hod.  
 

cena :   7.970,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, orientační mapky 

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

typ A10.   
 
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2023                            - 50,-Kč  
                 děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                      - 200,-/ 50,-Kč  

                  každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel v Jesenici, v rekreační oblasti Velkého rybníka. Moderní dvoulůžkové pokoje                

                       (na vyžádání třílůžkové nebo rodinné) se sociálním zařízením. V areálu hotelu spousta   

                       sportovního vyžití, herny, pivní lázně, masáže, tenisové kurty,… 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

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



ČR                                       cyklo - turistický zájezd               OBLÍBENÁ AKCE !!! 

OD LITOMĚŘIC PO PRAHU - Mělnicko 
Vltavská a Labská cyklostezka a zajímavosti kolem ní 

 

                    25. – 28. května 2023   (čt-ne)        č.zájezdu 5125053  
 

Zájezd do oblasti, o které prohlásil Praotec Čech „To je ten kraj…“. Projedeme kousek Labské cyklostezky, 

shlédneme z vrcholu hory Říp a projedeme se od soutoku řek Vltavy a Labe po Vltavské cyklostezce až do 

Prahy. A při tom všem si prohlédneme spoustu krásných historických míst jako Mělník, Veltrusy, Trojský 

zámek, Nelahozeves, Terezín, Okoř, Litoměřice, Lidice a další. Terén mírně zvlněný, převážně kolem řek. 

Většina tras vede po zpevněných a asfaltovaných cestičkách mimo hlavní silnice. Stačí silniční kola. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 

 

1.den: po snídani autobusem do Lidic (prohlídka). Přes Buštěhrad ke zřícenině hradu Okoř. Údolím mlýnů 

do Zákolan (Rotunda Budeč). Přes Únětice (pivovar) krásným Tichým údolím do Roztok u Prahy (zámek). 

Podél řeky Vltavy a pobřežních skal po cyklostezce do Tróje (ZOO, zámek, Botanická zahrada) a přes most 

do Stromovky. Okruh po rybnících a letohrádcích Stromovky a Královské obory. Celkem cca 39 km. 

Možnosti prodloužení nebo zkrácení trasy. Naložení kol a odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.  

2.den: po snídani busem do Litoměřic. Na kole prohlídka historického centra, hradu, klášteru, pivovaru. 

Kolem soutoku řek Labe a Ohře do Terezína (pevnosti, historické centrum s hradbami, památník, hřbitov).  

Cyklostezkou kolem Labe do Roudnice nad Labem. Výjezd pod horu Říp a výstup na ni. Kolem elektrárny 

Mělník do centra města Mělník a na ubytování. Celkem cca 45-55 km převážně po rovině. Možnosti 

prodloužení nebo zkrácení trasy. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani na kole z ubytování kolem plavebního kanálu po nové cyklostezce (Vltavská) přes Hořín 

a Dědibaby k zámku Veltrusy. Projížďka rozsáhlou oborou, prohlídka zámečku. Kolem Vltavy k zámku 

Nelahozeves a do Kralup nad Vltavou. Druhou stranou řeky zpět do Veltrus. Naložení kol a návrat na 

ubytování. Celkem 24-38 km rovinou kolem řeky.  

4.den: po snídani autobusem do Kostelce n. Černými Lesy (zámek – zajímavá prohlídka včetně půdy, M 

keramiky – Vondráčkova továrna, minipivovar), vyložení kol. Na kolech prohlídka města, přes Kouřim 

(skanzen, NS Lechův kámen), kolem Výrovky do Radimi (zámek) a do Poděbrad (lázně, zámek, památník 

Jiřího z Poděbrad, minipivovar). Trasa cca 35 km. Naložení kol, odjezd do Zlína. Návrat do 22. hod. 

cena :     7.880,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační 

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

typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.) do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                               do 28.2.2023                            - 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 2023                 - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel cca 2 km od centra města Mělník. Moderní 2- lůžkové pokoje se sociálním zařízením.  

                       Na vyžádání třílůžkové. Možnost večerního posezení.  

Stravování :  snídaně formou bufetu, servírovaná večeře. Na ubytování restaurace, po   

                       trase množství restaurací a stylových hospůdek. 

Doprava:  zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. 
 

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

 

KATALOG JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2023 
 

jednodenní zájezdy za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo do termálů 

květen – prosinec   bude vydán na konci března 2023 

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

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


SLOVENSKO                 cykloturistický zájezd + poznání                   NOVINKA !!!  

 BREZNO + HOREHRONÍ 
Cyklistika pod vrcholky Nízkých Tater 

HEĽPA + BREZNO + ČIERNY BALOG + BYSTRIANSKÁ J.  

                        1. – 4. června 2023 (čt-ne)      č.zájezdu 52010631 

 

Zájezd do turisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska. Nádherné Horehroní je kraj rozprostírající se 

v širokém údolí Hronu sevřeném hřebenem Nízkých Tater a vrcholy Slovenského rudohoří. Oblast je 

odpradávna spjatá s těžbou mnoha kovů a je bohatá na lidové zvyky. Na své si příjdou i milovníci kultury  

a památek s množstvím překrásných kostelíků, středověkých hradů, báňských vesniček až po unikátní 

Čiernohronskou lesní železničku, procházející nádhernou krajinou Slovenského rudohoří. Trasy jsou vedeny 

většinou po vedlejších silnicích s minimálním provozem. 
                   

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
                    

1.den: odjezd brzy ráno. Přes Zvolen do Heĺpy (rázovitá horehronská obec), vyložení kol. Lesní cestou 

kolem Syslí dolinky na Priehybu a kolem řeky Ipoltica k Čiernému Váhu (zajímavý kostelík) a kolem 

přehrady na ubytování. Trasa cca 35 km, možnost prodloužení. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd na sedlo Zbojská (atraktivní a velmi navštěvované místo mezi Muránskou 

planinou a Veporskými vrchy, s kolibou – restaurací, rozhlednou), vyložení kol. Na kolech kolem 

rozhledny, lesními cestami překrásnou přírodou do Čierného Balogu. Zájemci možnost svézt se po 

úzkokolejné železnici (super atrakce), zajít si na rozhlednu Pustý Vrch nebo si mohou odbočit do Vydrova 

na prohlídku Lesnického skanzenu. Po cyklostezce kolem Čierného Hronu do Hronce a Chvatimechu 

(Hutnický skanzen, litinový oblouk, Skála lásky). Trasa cca 35 km. Naložení kol, odjezd na ubytování, 

večeře, nocleh. 

3.den: autobusem výjezd na Sihlu a kouzelnou přírodou mírným klesáním Kamenisté doliny do Hronce  

a Chvatimechu. Trasa cca 29 km. Možnost prodloužení + 13 km do Osrblie (známý biatlonový areál). 

Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.  

4.den: autobusem na Trangošku, vyložení kol. Zájemci si mohou vyjet lanovkou na Chopok. Na kolech 

Bystrou dolinou (jedna z nejkrásnějších na této straně pohoří) s možností odbočky na Tále (významné 

horské středisko) k Bystrianské jeskyni (jeskyně bohatá na sintrovou výzdobu a propastí Peklo) do Brezna 

(pěkně upravené nám. M. R. Štefánika s městskou věží, radnice, měšťanské domy, synagoga)  

a Chvatimechu. Trasa cca 30 km. Naložení kol a odjezd do Zlína. Návrat do 22.00 hodin. 
 

cena :   7.910,-Kč/osoba                                                                      Min.počet účastníků:  35 osob.    
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, 1x wellness, tech. doprovod, 

orientační mapky, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí typ B.   
                            

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2023                            - 50,-Kč  
                   děti do 15 let na přistýlce / účastníci ve zralém věku nad 50 let                - 400,- /- 50,-Kč  

                   každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                     - 50,-Kč 
 
 

Ubytování :   penzion – dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. Na penzionu letní terasa s grilem, wellness,  

                       tenisové kurty, hřiště. 

Stravování :  polopenze na penzionu. Po trase jsou hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, St. Město (min.8 osob), Kunovice, Uh. Brod 
 

POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY         TURISTICKÉ ZÁJEZDY  

ZÁJEZDY DO TERMÁLŮ 
                       viz. samostatné rozpisy v CK   nebo   na www.rapantaspol.cz 

 

http://www.rapantaspol.cz/


 

MAĎARSKO                   cyklistický zájezd + termály                          NOVINKA !!! 

ZÁPADNÍ BALATON + ZALAKAROS  
Nenáročná cyklistika + víno + termály       

                      1. – 4. června 2023   (čt-ne)         č.zájezdu 5201063 
 

Pohodový zájezd s koupáním v super termálech. Zájezd směřuje do oblasti západního Balatonu, kde 

navštívíme několik velmi oblíbených a známých termálů, které patří mezi nejmodernější a největší termály 

v Maďarsku. Projedeme se na kole krásnou přírodou, ochutnáme místní vína a výbornou maďarskou 

kuchyni. Zdejší lázeňská městečka jsou velmi hezky upravena a nabízí mimo zajímavostí a parků spoustu 

kaváren a restaurací. Trasy vedou většinou po cyklostezkách nebo silničkách s minimálním provozem. 

Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína.  Přejezd pod hrad Sümeg, vyložení kol, zájemci prohlídka hradu. Na 

kolech přes Zalaszentgrót (zámek, jezero) do Kehidakustány. Celkem cca 35 km. Zájemci koupání 

v krásných termálech v Kehidě. K večeru naložení kol a odjezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Hévízu, vyložení kol (možnost koupání v termálním jezeře). Na kolech 

do Zalacsány (zámek, rozhledna, jezero) a přes Bókaháza, Zalaapáti a Zalaszabar do Zalakarose na 

ubytování. Celkem cca 40 km. Možnost koupání v termálech, večeře, nocleh. 

3.den: busem do Kesthely, vyložení kol, prohlídka města a zámku. Po cyklostezce západním břehem 

Balatonu, přes Balatonberény, Vörs, přes přírodní park s ohradami skotu do Zalakarose. Celkem cca 42 km. 

Možnost koupání v termálech, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani na kolech okruh kolem Malého Balatonu se spoustou dřevěných rozhleden. Přes Zalavár 

s prohlídkou starého kostela z doby Velkomoravské říše a základů starého hradu a dále kolem 

nejfotografovanějšího dřevěného mostu Balatonu zpět na ubytování. Cestou možnost v některé vesnici 

odbočit do vinic do sklípku. Celkem cca 40 km, možnost kratší trasy cca 25 km. Zájemci koupání 

v termálech. Odpoledne naložení kol a odjezd do Česka. Příjezd do Zlína do 23.00 večer. 
 

cena :     8.920,-Kč/osoba                                         Min.počet účastníků:  35 osob.  
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí a hotelové wellness, 

technický doprovod, orientační mapky s popisem tras, 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 31.1.2023                                - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2023                                 - 50,- Kč 

                   děti 3 -  12 let na přistýlce (se dvěma dospělými)                                                   - 2.500,-Kč 

                   děti do 12 let na lůžku                                                                                              - 1.000,-Kč 

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

                   každý další vícedenní  zájezd CK Rapant Zlín v roce 2023                                       -50,-Kč 
 

Ubytování :    hotel 5 minut od termálů. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové. Každý pokoj má  

                        vlastní TV, WC a sprchu. V ceně je hotelové wellness a fitness, solná jeskyně, dětská herna,  

                        tenisový kurt. 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu - bufet. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

 

Nástupní místa:  Zlín, Kvítkovice, St. Město (min. 8 osob), Kunovice, Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min  

                             8 osob). 
 

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY  do  termálů  

SLOVINSKO - Moravské Toplice, Podčetrtek, Čatež   

SLOVENSKO – Oravice   MAĎARSKO – Egerszalók, Zalakaros, Mošoň, Hegykö 
 

NÁŠ TIP   POLSKO – Chocholów, Bukowina, Bialka, Goraci Potok    



 

RAKOUSKO                  pobytově - cyklistický zájezd        OBLÍBENÁ  AKCE !!! 

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

                       8. – 11. června 2023   (čt-ne)       č.zájezdu 5208063             
 

Cyklistický zájezd, který hodnotí sami účastníci jako jeden z nejhezčích v naší nabídce a který 

pojedeme již několikátým rokem. Etapy jsou ve většině případů vedeny po cyklostezkách mírně zvlněným 

terénem a nádhernou krajinou. Navštívíme soutěsky s dechberoucími vodopády a horské vesničky. Cestu 

nám budou lemovat mohutné hrady, jezera a divoké říčky. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Zájemci  

o náročnější cyklistiku trasy po dohodě s průvodcem.  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den:  Odjezd ze Zlína brzy ráno. Průjezd Rakouskem, krátká zastávka v Salzburku, prohlídka centra 

města. Busem k soutěsce Seisenbergklamm. Vyložení kol a zájemci prohlídka jeskyně  

s vodopádem a na kolech přes Weissbach a Saalfelden (možnost prohlídky zámku Lichtenberg) přímo na 

ubytování do Maishofenu. Celá trasa cca 27 km. Ubytování, večeře a nocleh.  

2.den: po snídani autobusem přejezd ke Krimmelským vodopádům. Pěší prohlídka přírodní atrakce kraje. 

Na kolech po cyklostezce stále kolem řeky Salzach sjezd do Mittersillu a do Zell am See a na ubytování do 

Maishofenu. Celá trasa cca 65 km – většinou sjezd z kopce, možnost zkrácení. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani přímo z ubytování na kolech do Kaprunu. Dále dolinou k lanovkám. Zájemci výjezd 

lanovkou na ledovec, případně k jezerům – nádherné výhledy. Cestou prohlídka skalní soutěsky a hradu. 

Celkem  cca 32 km.  Večeře, nocleh.  

4.den: po snídani autobusem přejezd do Bad Reichenhall. Vyložení kol a na kolech po cyklostezce do 

Berchtesgadenu a dále k jezeru Königsee. Naložení kol a procházka u  jezera. Zájemci plavba na lodičkách. 

Celá trasa celkem 26 km. Zájemci se mohou dopravit autobusem na Oberzalzberg a dále místním busem 

(není v ceně) na horu Kehlstein k „Orlímu hnízdu“ A.Hitlera. Prohlídka a odpoledne plavba na lodičce po 

jezeře Königssee. Návrat zpět do ČR. Příjezd do Zlína v pozdních nočních hodinách. 
 

cena :   10.230,-Kč/osoba                                        Min.počet účastníků:  35 osob.   

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

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

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                        - 200,-Kč 

                                                                                                 do 28.2.2023                          - 50,-Kč  
                 děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                   - 500,-/ 50,-Kč  

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                  - 50,-Kč 
 

Ubytování :   krásný moderní hotel v osadě Maishofen. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.   

                       Sprcha a WC jsou na pokoji. U hotelu venkovní bazén. 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

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

Všechny naše zájezdy lze zakoupit i jako  DÁRKOVÝ POUKAZ 
 

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

 



ČR                                       cyklo - turistický zájezd           HIT MINULÝCH LET !!! 

ČESKÁ KANADA   
Zajímavá zákoutí nádherného přírodního parku 

                     

                      15. – 18. června 2023 (čt-ne)         č.zájezdu 5115063                                   
         

Velmi úspěšný zájezd minulých let do přírodního parku Česká Kanada. Místní krajina do jisté míry 

navozuje atmosféru severoamerické divočiny – rybníky, rozlehlé lesy s bizarními žulovými útvary, 

typickými pro tuto oblast, louky a meze zdobící kamenité ostrůvky či osamocené balvany. Oblast má rovněž 

co nabídnout z památek – historická královská městečka, hrady, zámky. Mírně zvlněný terén je ideální pro 

cyklistické výlety. Trasy jsou vedeny převážně po vedlejších silnicích. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Červené Lhoty, vyložení kol. Zájemci prohlídka zámku, kde 

se točila spousta pohádek. Na kolech do Jindřichova Hradce, prohlídka města (centrum, hrad, zámek) a 

kolem rybníku Vajgar, Jindřišským údolím mezi rybníky (možnost koupání) na ubytování. Celkem cca 37 

km. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Slavonic. Vyložení kol, prohlídka města (unikátní podzemí, historické 

centrum). Na kolech kolem Pevnostního areálu a Muzea samorostů (unikátní a atraktivní muzeum) přes 

Stálkov (Graselova sluj), Peníkov (Doubkův mlýn a vodní pila), Český Rudolec (centrum České Kanady, 

zámek, minipivovar), Radíkov (možnost odbočit na Havlovu horu – odpočinkový areál, rozhledna a 

Ďáblova prdel – nejznámější skalní útvar oblasti + 4 km). Kolem rybníku Zvůle (možnost koupání – krásné 

plážičky, půjčovna loděk a šlapadel), Olšany (zámek) do Strmilova (podzemí) a na ubytování. Trasa celkem 

cca 35 km + 4 km prodloužení. Zájemci prodloužení dle zájmu a zdatnosti.Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani busem do Nové Bystřice, vyložení kol. Přes Terezín a klášter k zřícenině hradu Landštejn 

(mohutná zřícenina s výhledy – zájemci prohlídka, občerstvení). Přejezd kouzelnou přírodou do Rožnova 

(bizoní farma) a přes Kunžak k rybníku Komorník (ideální místo na koupání, občerstvení). Na kole na 

ubytování. Trasa celkem cca 33 km. Možnosti prodloužení dle zdatnosti. Večeře a nocleh. 

4.den: po snídani na kolech z ubytování přes Olšany, Skrýchov, Práskolesy, Borovnou do Telče – cca 24 

km. Prohlídka města zapsaného v UNESCO (zámek, vyhlídková věž, centrum, minipivovar). Zdatnější přes 

Zahrádky, Domašín a Světlou výjezd na nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny – Javořici. Dlouhými 

sjezdy přes Velký Pařezitý a Řásnou do Telče. Celkem 29 km. Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína. 

Příjezd do 22.00 hod.  
 

cena :   6.990,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační 

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

v ČR typ A10.   
 

Slevy :     včasný nákup  (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)    do 31.1.2023                         - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2023                           - 50,-Kč  
                 děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                     - 200,-/ 50,-Kč 

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :   penzion. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.  

Stravování :  polopenze v restauraci. Po trase možnosti občerstvení. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa:    Staré Město u UH, Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min.8 osob), Brno - Rohlenka  
 

 

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Průvodce a doporučené programy. Připravíme trasy zájezdu dle přání. 

 



ČR                                    cyklo - turistický zájezd                              NOVINKA !!! 

Z KRKONOŠSKÝCH VRCHOLŮ DOLŮ  
PEC P. SNĚŽKOU + ŠPINDLERŮV MLÝN + HARRACHOV 

                       15. – 18. června 2023 (čt-ne)      č.zájezdu 51150631                                   
      

Super novinka – zájezd do našeho nejvyššího pohoří, na nejatraktivnější místa. Navštívíte horská 

střediska Krkonošského národního parku s nádhernými výhledy. Místa jako Harrachov, Špindlerův Mlýn, 

Jánské Lázně a Pec pod Sněžkou nabízí návštěvníkům spoustu atrakcí a vyžití. Zájemci si mohou zajít 

k prameni Labe nebo zdolat nejvyšší horu Česka – Sněžku. Zajímavá bude i návštěva výroby vánočních 

ozdob z foukaných perliček, zapsána na seznamu UNESCO. K návštěvě Krkonoš patří i ochutnávka tradiční 

krkonošské kuchyně a všude přítomné roubené domečky a usedlosti. Spousta cyklo a turistických tras 

vedoucích zvlněným terénem nebo sjezdy je ideální pro cyklistické a turistické výlety. Trasy jsou vedeny po 

vedlejších silnicích nebo lesních cestách, převážně asfaltovaných a částečně po cyklostezkách. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách do Špindlerova Mlýna, který je naším nejvýznamnějším horským 

střediskem, vyložení kol. Lanovkou na Medvědín a na kolech kolem Ambrožovy vyhlídky na Pančavský 

vodopád  k Labské boudě – horský hotel (zájemci pěšky k prameni Labe). Sjezdem přes horskou osadu 

Horní Mísečky, Benecko s typickými krkonošskými chalupami do Vrchlabí. Prohlídka města (zámek 

s parkem, Augustiánský klášter, historické domy, minipivovary). Trasa cca 35 km, možnosti prodloužení 

nebo zkrácení. Naložení kol a přejezd na ubytování. Ubytování, večeře a nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Harrachova, vyložení kol. Prohlídka Harrachova (sklárna, Sklářské 

muzeum s minipivovarem, areál skokanských můstků, možnost zajet si k 10 m vysokému Mumlavskému 

vodopádu. Lanovkou na Horní Domky nebo na kole na Dvoračky (oblíbená horská bouda). Přes Rezek 

(samoty, dnes tu stojí horský hotel), Jestřabí do podhorské obce Poniklé. Zájemci návštěva ruční výroby 

vánočních ozdob z foukaných skleněných perel, zapsáno v UNESCO. Velmi zajímavá exkurze – dopo-

ručujeme. Trasa celkem 25 km, možnosti prodloužení. Naložení kol, odjezd, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Pece pod Sněžkou – oblast pod nejvyšší horou Krkonoš, která nabízí 

kompletní služby pro turisty. Možnost výjezdu lanovkou na Sněžku nebo turistika některou z atraktivních 

tras v okolí. Na kolech Temným dolem do Janských Lázní. Jediné a vyhlášené lázně v Krkonoších se svým 

teplým pramenem, kterému jsou připisovány zázračné účinky (dříve poutní místo) v léčbě pohybového 

ústrojí. Krásná lázeňská kolonáda s kavárnami láká k posezení. Černá hora nad městem nabízí nádherné 

výhledy a překrásné horské túry. Na vrchol s rozhlednou vede lanovka. Na úpatí Černé hory vyrostla další 

rozhledna se stezkou v korunách stromů a tobogánem. Základní trasa cca 20 km, možnost prodloužení na 

Hrádeček (chalupa Václava Havla pod tajemnou zříceninou hradu Břecštejna) + 17 km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani do Malé Úpy na Pomezní boudy, vyložení kol. Zájemci přes Svorovou horu túra na 

Sněžku. Na kolech ke kostelíku sv. Petra a Pavla, cestou výhledy na Sněžku, přes Albeřice do Žacléře 

(dřevěnky – roubené domy na dřevěných sloupech, Hornický skanzen, Růžový palouček – romantické místo 

s výhledy, kde se J. A. Komenský naposledy loučil s vlastí, do níž se už nikdy neměl vrátit). Trasa cca 27 

km, možnost prodloužení. Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína. Příjezd do 22.00 hod.  
 

cena :   7.360,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
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 kompl. cestovní pojištění v ČR typ A10.  
 

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2023                            - 50,-Kč  
                 děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                     -  500,- /50,-Kč  

                  každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel v Jánských Lázních, dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa: Vsetín (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov,                

                             Olomouc 
 



ITÁLIE                               cyklo - poznávací zájezd             LOŇSKÁ NOVINKA !!! 

DOLOMITY  POHODOVĚ  NA KOLE 
TOBLACH + CORTINA d´AMPEZZO + LIENZ + BRUNECK 

Nádhernou přírodou mezi horskými velikány  

                       22. – 25. června 2023 (čt-ne)   č.zájezdu 5222063 
 

Loňská atraktivní novinka, velmi kladně hodnocena klienty. Cyklistika dolinami pod vrcholy Dolomit, 

kde pojedeme kolem srázných stěn, rozeklaných skalních hřebenů, věžovitých vrcholů a bizarních tvarů 

některých štítů. Kromě toho můžeme vidět na území Dolomit veškeré druhy horské krajiny, horské louky  

i skalní masívy s ledovci. Překrásné jsou i horské vesnice a městečka s hrady, zasazenými v nádherné 

přírodě. Etapy jsou ve většině případů vedeny po cyklostezkách nebo místních silničkách s minimálním 

provozem. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd ze Zlína později večer den předem ve středu!!!  Noční průjezd Rakouskem a Itálií do 

Cortiny ď Ampezzo. Vyložení kol, prohlídka města a na kolech po náspu bývalé železnice pod masívem 

Cristallo do Toblachu na hotel. Celkem cca 35 km. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přímo z hotelu přes Niederdorf, Welsberg – Monguelo (hrad), kolem přehrady Rienza do 

města Bruneck. Prohlídka města (hrad, centrum), celkem cca 35 km. Naložení kol a návrat busem na hotel. 

Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani autobusem přejezd k jezeru Antholzer See. Vyložení kol a kolem jezera přes biatlonové 

středisko Anterselva sjezdem do údolí a přes Welsberg na hotel. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani na kolech přes Innichen (staré centrum, kostelíky), Sillian (dřevěný most, hrad) , stále 

mírným klesáním kolem řeky Drávy do Lienzu – prohlídka města (centrum, hrad, rozhledna). Celkem cca 

50 km. Naložení kol a odjezd do ČR.  Návrat do Zlína v pondělí brzy ráno!!!  
 

cena :   11.780,- Kč/osoba                                       Min.počet účastníků:  35 osob.   

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

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2023                            - 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 2023                     - 50,-Kč 
      

Ubytování:   hotel ve městečku Toblach. Pokoje jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové. Pokoje mají   

                      vlastní sprchu a WC a velmi pěkné vybavení.  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Ostatní strava cestou na trasách.   

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

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

 

Letecké zájezdy za dobrodružstvím a poznáním  
 

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.  

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

MADEIRA, ISLAND, KYPR, MALLORCA, CORNWALL … 
 

 

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

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


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

KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ 
a hlavní město LJUBLJANA   

                      25. – 29. června 2023 (ne-čt)        č.zájezdu 5225063  I. 

                                   5. – 9. července 2023 (stř-ne)      č.zájezdu 5205073  II. 
                                   

 

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

k nejfotografovanějšímu místu Trojmostí. Projedete se na kole starobylým rybářským městečkem Piran, slovinským 

přístavem Koper, zajedete si k místním slovinským vesničkám, vodopádu nebo jeskyním a hradu. Můžete se projíždět 

jen tak po rovinách, po pobřeží od pláže k pláži nebo se vydat i kousek do kopcovitějšího vnitrozemí. Anebo se prostě 

jen tak uvelebte na pláži a relaxujte. Užijte si pobyt u moře s možností využití vlastního kola k cyklovýletům po okolí. 

Stačí treková kola. Zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie a rodiny s dětmi.  
 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

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

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

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

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

2.den: po snídani přejezd autobusem do Koziny a dále na kolech slovinskou přírodou i místními vesničkami, 

kolem zříceniny hradu Socerb do Koperu. Koupání, návrat autobusem. Celkem cca 32 km zvlněným terénem. 

Zájemci mohou zůstat na ubytování u moře. Možnost koupání, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do přístavního města Koper a na kolech pohodová vyjížďka podél slovinského 

pobřeží (Koper, Izola, Lucija) s dojezdem až na ubytování. Cestou možnost koupání v moři. Trasa převážně 

rovinatá cca 25 km. Po návratu možnost koupání v moři i v bazénech, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani z ubytování na kolech na Lucija, Sečovlje. Dle možností přes chorvatské hranice a po 

Parenzaně na pláže Kanegra nebo kemping Savudrija či Umag (přístav, pláže) a zpět. Trasy celkem cca 33 – 50 

km. Po návratu možnost koupání v moři i v bazénech, večeře, nocleh. 

5.den: po snídani na kolech z ubytování Beli Križ, Strunjan (pláž), Belvedere, Jagodje a zpět po Parenzaně. 

Celkem cca 20 km. Nebo celodenní koupání v moři a v bazénech. Navečer odjezd. Návrat v brzkých ranních 

hodinách následujícího dne. 

cena :   25.-29.6. 2023  11.950,-Kč/osoba                     Min.počet účastníků:  35 osob. 

cena :   05.-09.7. 2023  12.950,-Kč/osoba – luxusní hotel   Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování, 4x polopenzi, vozík na kola, koupání v nových hotelových 

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

Slevy :                                                                                                                 červen          červenec 

včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/osoba)  do 31.1.2023                - 250,-Kč          - 250,-Kč 

                                                                                     do 28.2.2023                  - 50,-Kč           - 50,-Kč 

děti 3 - 6,99 let - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                           - 2.400,-Kč       - 3.500,-Kč   (nelze sčítat) 

děti 7 – 14,99 let - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                         - 1.400,-Kč       - 2.000,-Kč   (nelze sčítat) 

osoba nad 15 let na přistýlce - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)         -800,-Kč       - 1.400,-Kč   (nelze sčítat) 

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

každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023               - 50,-Kč           - 50,-Kč 
 

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

                       Jednolůžkový pokoj za příplatek 2.200,-Kč.  

                       červenec - HOTEL HISTRION**** - u moře. Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC.  

                       Jednolůžkový pokoj za příplatek 2.500,-Kč.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelového komplexu, formou bohatého bufetu. Další stravování - místní   

                       restaurace a obchody.             

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa: červen - Zlín, Kvítkovice,  Staré Město (min. 8 osob), Kunovice, Veselí n.M., Hodonín (min.8  

                                           osob), Břeclav (min.8 os.). 

                            červenec - Lípa, Zlín, Kvítkovice, St. Město (min. 8 osob), Kunovice, Veselí n. M., Hodonín   

                                             (min. 8 osob), Břeclav (min.8 osob).  
 

 



ČR                                    cyklo - turistický zájezd               LOŇSKÁ NOVINKA !!! 

RYCHLEBSKÉ HORY - cyklotoulky   
Čarokrásná příroda, romantická místa 

                     

                     13. – 16. července 2023 (čt-ne)    č.zájezdu 5113073                                   
         

Zájezd do nejopuštěnější části České republiky. Super zájezd loňského roku. Oblast v jednom 

z nejkrásnějších koutů naší země, v srdci čisté a nedotčené přírody. Najdete zde čarokrásný svět hor a skal, 

zatopené lomy, posvátné ticho v lesích, čistý vzduch, křišťálovou vodu a historii dávných časů zaniklých 

osad. Rychlebské hory okouzlí svou krásou a romantikou duši každého vnímavého člověka. Mírné sjezdy  

a zvlněný terén je ideální pro cyklistické a turistické výlety. Trasy jsou vedeny po vedlejších silnicích nebo 

lesních cestách. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.  
 

1.den:  odjezd v ranních hodinách do Jeseníků do Horní Lipové, vyložení kol. Na kolech na vyhlídku na 

Sokolí skály, do Stříbrného údolí a kolem Stříbrného potoka k Nýznerovským vodopádům ukrytým pod 

tajemnou skálou, kolem vesnického muzea ve Skorošicích a Rybářské bašty (možnost dát si čerstvé ryby) 

do Žulové – prohlídka městečka. Trasa cca 27 km. Zájemci prodloužení k super atrakci Obří židle a stůl na 

Sedmi Lánech – vyhlídkové místo (+ 8 km). Naložení kol a odjezd na ubytování, večeře a nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Žulové, vyložení kol. Přes Andělské domky, pod vrchol Smolný – 

možnost výstupu na Venušiny misky. Dále na chatu Habina, Vidnava (zámek), Červená a Černá Voda, Staré 

Podhradí (zřícenina hradu Kaltenštejn) a kolem zatopených  lomů, kde si budete připadat jako na „divokém 

západě“ (možnost koupání) do Žulové (zřícenina hradu Frýdberk, kamenný most). Trasa celkem 32 km, 

možnost zkrácení nebo prodloužení. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani výjezd busem na sedlo Travná, vyložení kol. Sjezdem přes Zálesí do rezervace Račího 

údolí (možnost vystoupat na zříceninu hradu Rychleby a Čertovy kazatelny) kolem Tančírny (jedna 

z nejkrásnějších staveb v okolí) do Javorníku (zámek Jánský vrch s největší sbírkou dýmek, vápenka), 

k biocentru Střední díly (koupání, výhledy, odpočinkové místo). Trasa celkem 25 km. Možnost prodloužení 

přes Polsko. Naložení kol, odjezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd busem k jeskyni Na Pomezí. Vyložení kol, zájemci prohlídka jeskyně. Na kole 

přes lom u Žulového vrchu, ranč Orel, lázně Jeseník zpět k jeskyni. Trasa cca 30 km, možnost zkrácení 

nebo prodloužení. Odpoledne naložení kol, odjezd do Zlína. Příjezd do 22.00 hod.  
 

cena :   7.730,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
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 kompl.cest. pojištění v ČR  typ A10.   
 

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2023                            - 50,-Kč  
                  děti do 9 let (se dvěma dospělými)                                                                     - 1.500,-Kč 

                  děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                     - 800,-/ 50,-Kč  

                  každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel v Jeseníku. Moderní dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se soc. zařízením.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov, Olomouc 
 

 

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY  za poznáním  
Tajemná místa…, Zakopané a Krakow, Salzbursko s Orlím hnízdem,  

Polské Slezsko a Wroclaw, Rychlebské hory, Krušné hory - Jáchymovsko 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


ČR                                 cyklo - turistický zájezd                POHODOVÝ ZÁJEZD !!! 

ROMANTICKÉ KOKOŘÍNSKO 
KOKOŘÍN + POKLIČKY + ZAHRÁDKY + MÁCHOVO JEZERO 

Pískovcovými skalami pod tajemnými hrady 

                   20. - 23. červenec 2023 (čt-ne)     č.zájezdu 5120073 
                             

Super zájezd minulých let do romantického prostředí pískovcových skal, lidových roubenek, skalních 

hrádků a kouzelné přírody. Navštívíme hrad Kokořín, projedeme se kolem Máchova jezera, uvidíme málo 

známá, ale zato kouzelná místa, jako Husí cesta, Šemanovický důl, skalní hrady, hrad Houska, Čertovy 

hlavy nebo skalní hřiby Pokličky. A posezení ve stylových hospůdkách bude odměnou za Váš výkon. Trasy 

připraveny tak, aby je zvládli začátečníci, rodiny s dětmi, ale užili si i nároční cyklisté. Délka od 30 km 

denně až kolik ujedete. Trasy jsou vedeny po zpevněných cestách – stačí silniční kola.  
                   

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse.                  

  

1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd přes Hradec Králové do Jestřebí, vyložení kol. Prohlídka skalního hradu 

Jestřebí a kolem Máchova jezera přes Doksy, Tachov, Ždírec, Blatce, Dražejov, kolem skalních sklepů do 

Dubé (skalní sklípky, sušárna chmele). Trasa cca 33 km. Možnost zkrácení nebo prodloužení trasy na Starý 

Bernštejn (soukromý hrádek). Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd autobusem do Mšena. Průjezd Náckovou roklí na Pokličky (skalní hřiby) a dále 

kolem skalního hradu Nedamy na hrad Kokořín (prohlídka). Průjezd pískovcovým Šemanovickým dolem 

(skalní domy) do Dobřeně. Dále krásnou přírodou přes Vidím a Tupadly do obce Želízy. Prohlídka skalních 

soch Čertovy hlavy (super atrakce). Naložení kol a přejezd na ubytování. Trasa cca 35 km. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd autobusem do obce Libovice. Na kole přes rozhlednu na Vrátenské hoře, 

prohlídka romantického zámečku Houska, průjezd tzv. Máchovou cestou z Ráje. Průjezd Kokořínským 

dolem, mezi skalními věžemi a jeskyněmi, pod Čertovou stěnou do Mělníka (prohlídka města). Celkem cca 

35 km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd do obce Pavličky. Vyložení kol. Přes skalní hrad Cap a kouzelné vesničky do 

obce Skalka. Občerstvení a na kole průjezd skalní cestou (tzv. Husí) na Husu, návštěva Martinských, 

průjezd 300 letou lipovou alejí k obci Zahrádky a rovinami se spoustou lidových roubených domků do 

Jestřebí. Celkem cca 35 km. Naložení kol a návrat do Zlína do 22.00 hodin. 
 

cena :   7.990,-Kč/osoba                                         Min. počet účastníků:  35 osob.                            
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 kompl. cest. pojištění v ČR typ A10. 
                            

Slevy:     včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                             - 200,-Kč     

                                                                                                 do 28.2.2023                              - 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 2023                       - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel v Mělníku, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  V celé oblasti dostatek občerstvení a stylových hospůdek.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

 

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov, Olomouc. 

 
 

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

Uh.Hradiště a míst po trase zájezdu. 
 

Každých 14 dní jednodenní zájezd do termálů na Slovensku, v Maďarsku  

a v Polsku.  
 

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

http://www.rapantaspol.cz/


SLOVINSKO                  pobytově - cyklistický zájezd                         NOVINKA !!! 

ÚDOLÍM ŘEKY KRKY 

 ČATEŽ + ŽUŽEMBERK + OTOČEC + ZÁHŘEB 

Kouzelnou přírodou mezi hrady a termálními prameny 

Hlavní město Chorvatska Záhřeb  

                   26. – 30. července 2023  (stř-ne)  č.zájezdu 5226073              
 

Super novinka, náš tip pro léto 2023! Doporučujeme i rodinám s dětmi! Návštěva hlavní města 

Chorvatska -  Záhřebu - turisty opomíjené město, kolem kterého projedou v létě k moři, nabízí řadu 

historických památek. Na kole projedeme kolem nejdelší slovinské řeky Krky, jejíž průzračná voda vás 

bude lákat ke smočení nohou. Krásnou kulisu tvoří hrady, poutní kostely, vinice a lázeňská městečka. Lázně 

Čatež je moderní termální komplex. Jeho středobodem je největší slovinský aquapark Thermal Riviera, 

který nabízí neskutečné množství vodních i dalších atrakcí pro návštěvníky všech věkových kategorií.  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd ze Zlína kolem půlnoci. Průjezd Maďarskem a Chorvatskem do hlavního města Záhřebu. 

Prohlídka centra města s průvodcem. 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. Přejezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani autobusem přejezd do Sevnice, vyložení kol. Zájemci výjezd na hrad s výhledy do okolí 

z terasovitého parku. Přes Brestanicu (nejstarší slovinský hrad nad řekou Sávou), Krško, Brežice (město nad 

soutokem Sávy s Krkou, se zajímavým mostem, s vodárenskou věží a hradem - zámkem bohatě zdobený 

freskami) na ubytování. Celá trasa cca 40 km, většinou po zpevněné cyklostezce. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani přejezd busem ke hradu Žužemberk (patří mezi nejhezčí slovinské hrady, na útesu nad 

řekou s vodopády), vyložení kol, prohlídka. Na kolech přes Dolni Gradišče (možnost odbočit do lázeňského 

městečka Dolenjske Toplice k termálům), Novo Město (nad ostrým meandrem řeky Krky s  historickým 

centrem – Glavni trg, radnice, kostel, malebná ulička Breg) k jedinému vodnímu hradu Otočec. Celá trasa 

cca 35 km, po vedlejších cestách, částečně cyklo. Naložení kol, přejezd na ubytování, večeře, nocleh.  

4.den: po snídani busem přejezd do Šentjernej, vyložení kol. Zájemci prodloužení do Šmarje (klášter a malý 

skanzen). Vinicemi přes Kostanjevica na Krki (městečko na umělém ostrově s malebným klášterem 

s arkádovým nádvořím), kolem řeky Krka do Brežice a na ubytování. Trasa cca 30 km, po vedlejších 

cestách. Večeře, nocleh. 

5.den: po snídani z ubytování na kolech přes Ribnicu, pod hradem Mokrice k Chorvatské hranici a zpět. 

Nebo z ubytování po cyklostezce do Dobova (termály) a zpět, případně další okruhy kolem Čateže. Trasy 

cca od 15 km, možnost zůstat celý den v termálním aquaparku. Odjezd večer. Návrat do Zlína následující 

den v brzkých ranních hodinách. 
  

cena :   12.950,-Kč/osoba   (vše v ceně)                   Min. počet účastníků:  35 osob. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, vstupy do termálního bazénového 

komplexu, technický doprovod, orientační mapky s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti 

úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :    včasný nákup  (smlouva a záloha 3.000,- Kč/os.)      do 31.1.2023                  - 250,- Kč                                

                                                                                                     do 28.2.2023                    - 50,- Kč 

                děti do 11,99 let (při obsazení pokoje 2 dospělými/ 1 dospělým)     - 4.400,-/ 3.300,- Kč (slevy nelze sčítat) 

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

                každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                 - 50,- Kč 

                příplatek za 1/1 pokoj                                                                                   + 2.700,- Kč 
                            

Ubytování : hotel v areálu termálního aquaparku. Pokoje dvoulůžkové (3-4 lůžkové), se sprchou a WC.    

Stravování : polopenze formou bufetu. Ostatní strava cestou na trasách.          

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Hodonín (min. 8 osob), Břeclav (min. 8 osob). 



ČR                                 cyklo - turistický zájezd              OBLÍBENÝ ZÁJEZD !!! 

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

                              3. – 6. srpna 2023 (čt-ne)       č.zájezdu 

5103083                                   
 

Zájezd je nasměrován do oblasti, která patří mezi cyklisticky velmi atraktivní území. Díky ubytování přímo 

na hřebeni pod nejvyššími vrcholy Krušných hor – Klínovec a Fichtelberg se nabízí atraktivní cyklistika po 

hřebeni s nekonečnými sjezdy do údolí, odkud nás nahoru vyveze zpět autobus. Nádherná příroda, daleké 

výhledy a historie dolování rud v každé vesnici jistě uspokojí každého milovníka poznání. Právem byly 

Krušné hory zapsány mezi památky UNESCO. Návštěva měst Kadaň, Klášter n. O. a Ostrov n. O. určitě 

nadchne milovníky historických památek. Chomutov určitě překvapí svými jezery a cyklostezkami. Trasy 

vedeny po zpevněných cestách, částečně zvlněným hřebenem, částečně dlouhé sjezdy – stačí silniční kola. 

Trasy lze individuálně prodlužovat nebo zkracovat. Možnost individuálního programu na hotelu, procházka 

po horských chodníčcích nebo krátké cyklookruhy po „Ježíškových stezkách“.  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den:  odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Prahu na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec. Výstup na 

rozhlednu. Přejezd busem na vedlejší nejvyšší vrchol Saska – Fichtelberg. Vyložení kol, 5 km sjezd do 

osady Boží Dar. Ubytování. Prohlídka horského střediska vč. Ježíškovy pošty. Zájemci cca 15 km okruh 

hřebenem kolem Božídarských rašelinišť nebo pěší procházka (cca 4 km) po lávkách po naučné stezce 

Božídarské rašeliniště. Večeře, nocleh. Zájemci návštěva sousedního místního pivovaru – Červený vlk. 

2.den:  po snídani naložení kol a přejezd busem na Horní Halže. Hřebenem přes Kovářovou k vodní nádrži 

Přísečnice. Příhraniční cyklostezkou k přechodu Hora Sv.Šebestiána. Sjezd přírodní rezervací Prameniště 

Chomutovky a kolem říčky Chomutovky přes Bezručovo údolí do Chomutova. Celkem 43 km. První 

polovina trasy hřebenovka, druhá část trasy dlouhé sjezdy. Prohlídka historického centra a projížďka kolem 

Kamencového jezera – za pěkného počasí koupání. Naložení kol a výjezd na ubytování. Večeře, nocleh.  

3.den:  po snídani na kole úbočím Klínovce do Loučné pod Klínovcem. Hřebenovou trasou po 

Krušnohorské magistrále do Měděnce (památka UNESCO). Odtud sjezdy s nádhernými výhledy do 

Kláštera nad Ohří. Prohlídka náměstí, barokního letohrádku, unikátního muzea hodin i zámku. Zájemci 

zajížďka do Evženiných lázní. Průjezd zámeckým parkem a kolem řeky Ohře na hráz přehrady do Kadaně. 

Průjezd po visutých cyklolávkách zavěšených ve skále kolem řeky do opevněného centra města. Prohlídka 

hradu, historického centra města, občerstvení. Celkem 38 km, dvě třetiny trasy sjezdy z kopců. Naložení kol 

a výjezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

4.den:  po snídani naložení batožiny a na kole přes Božídarský Špičák, Nové Město u Jáchymova, 

Mariánskou a Hroznětín do Ostrova nad Ohří. Celkem 26 km.  Prohlídka zámku, zámeckého parku, Paláce 

princů, kláštera Piaristů a občerstvení. Naložení kol a návrat domů. Příjezd do 21.00 hod. 
 

cena :   7.850,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               

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 cestovní pojištění v tuzemsku včetně 

storna z vážných zdravotních důvodů a připojištění léčebných výloh při výjezdu do Německa.   

Slevy :     včasný nákup  (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)    do 31.1.2023                         - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2023                           - 50,-Kč  
                 děti do 10 let / do15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let               - 500,-Kč/ 50,-Kč 

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel v horském městečku Boží Dar. Pokoje dvoulůžkové (3-4 lůžkové), se sprchou a WC.   

                      Hotel stojí přímo na Krušnohorské cyklomagistrále a dají se z něj podnikat i kratší cca 20 km   

                      okruhy po hřebeni s návratem na hotel. Příplatek za 1/1 pokoj + 1.200,- Kč za pobyt. 

Stravování :  snídaně formou bufetu, večeře 3-chodové menu. Po trase stravovací zařízení.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  

 

Nástupní místa:  Staré Město u UH. (min. 8 osob), Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min. 8 osob),   

                              Brno –  Rohlenka. 



ČR                                         cyklo - turistický zájezd                         NOVINKA !!! 

OPAVSKÉ SLEZSKO - cyklotoulky   
OPAVA + KRNOV + REJVÍZ + STŘÍBRNÉ JEZERO 

Krásná příroda, romantická místa, zajímavé památky 
                     

                          3. – 6. srpna 2023 (čt-ne)          č.zájezdu 51030831                                   
         

Zájezd do velmi zajímavé části České republiky. Opavské Slezsko je malé území rozprostírající se mezi 

Jeseníky a Beskydami. Překvapí Vás však množstvím turistických atraktivit, historických zajímavostí, 

pohádkových zámků, přírodních krás či zachovalých vojenských pevností. Hustá síť značených cyklotras  

a cyklostezek vede skutečnými perlami této oblasti. Rovněž příhraniční oblast Polska má návštěvníkům co 

nabídnout. Trasy jsou vedeny po vedlejších silnicích nebo cyklostezkách. Zájezd je vhodný i pro rodiny 

s dětmi. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Dolního Benešova ve Slezsku, vyložení kol. Na kolech PR 

Koutské louky do Kravař – zájemci prohlídka zámku. Průjezd krásně upraveným parkem kolem zámku přes 

Velké a Malé Hoštice do Opavy – bílé perly Slezska. Zájemci mohou jet ke Stříbrnému jezeru – rekreační 

zóna s občerstvením a koupáním, prohlídka města (radnice s hláskou, Slezské divadlo, Dům u mouřenína, 

Katedrála) a Ptačího vrchu. Trasa cca 30 km, většinou po cyklostezce. Příjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani busem do Albrechtic (Muzeum kočárků, pivovar), vyložení kol. Na kolech pod unikátní 

Dvojrozhlednou na Hraničním vrchu (super stavba, super výhledy – doporučujeme navštívit), přes Piskořov, 

kolem zříceniny kostela, zámku Pelhřimovy, zajímavého zámku Slezské Rudoltice (možnost prohlídky), 

Bohušov (romantická zřícenina hradu) do Osoblahy. Prohlídka nádraží úzkokolejky, které bylo nově 

zrekonstruováno, možnost občerstvení v Pivním vagóně. Zájemci se mohou odpoledne svézt vláčkem. Trasa 

cca 30 km, po vedlejších cestách. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd busem do obce Linhartovy, vyložení kol. Zájemci prohlídka zámku, kolem řeky 

Opavice do Krnova (prohlídka města – kostel s vyhlídkou, klášter, synagoga, minipivovar). Procházka nebo 

výjezd na kopec Cvilín nad městem – krásné výhledy, zajímavé magické poutní místo s rozhlednou, 

zříceninou hradu, kostelem. Kolem Petrova rybníku a řeky Opavy do Holasovic (Muzeum Slezský venkov) 

a kolem Stříbrného jezera na ubytování. Trasa cca 37 km, většinou po cyklostezce. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd busem na okraj Jeseníků – Rejvíz (po dřevěných chodnících prohlídka 

jedinečného rašeliniště a Velkého mechového jezírka), vyložení kol. Drakovským údolím pod zříceninou 

hradu Drakov, přes Mnichov do Vrbna pod Pradědem (Hasičské muzeum, dřevěná zvonice, Zámecká hora 

s vyhlídkovou věží) a dále do Ludvíkova (malé skalní město). Základní trasa cca 23 km, lesní a vedlejší 

cesty. Možnosti prodloužení přímo z Rejvízu nebo z Vrbna p. P. výjezd na Andělskou Horu (Český 

Annaberg) a sjezd do Ludvíkova (+ cca 13 km). Naložení kol, odjezd do Zlína. Příjezd do 21.00 hod.  
 

cena :   7.890,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, orientační mapky 

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

typ A10.   
 
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                                     - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2023                                       - 50,-Kč  
                  děti do 15 let na přistýlce (při obsazení pokoje 2 dospělými) – slevy nelze sčítat        - 500,-Kč                  

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

                  každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                               - 50,-Kč 
 

Ubytování :  moderní hotel blízko centra Opavy. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se  

                      sociálním zařízením. Příplatek za 1/1 pokoj + 1.700,- za pobyt. 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou restaurace a rychlá občerstvení. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  
 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž (min. 8 osob), Přerov. 

 



SLOVENSKO + POLSKO          cyklo - turistický zájezd          OBLÍBENÁ AKCE !!! 

PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK 
Cyklistika pod vrcholy tatranských štítů    

 

                         10. – 13. srpna 2023   (čt-ne)      č.zájezdu 5210083                                                  

Oblíbený zájezd do krásné přírody. Zájezd do turisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska, Národního 

parku Pieniny. Kouzelná příroda, vesničky se zachovalou dřevěnou architekturou, krčmy s tradičními 

slovenskými specialitami. Projedeme se taky pod vrcholky Belianských Tater s nádhernými výhledy na ně, 

navštívíme krásné dřevěné kostelíky a svezeme se na pltích (vorech) atraktivní částí Dunajce, navštívíme 

novou stezku v korunách stromů. Uvidíme to nejatraktivnější, co tato oblast nabízí. Vhodné pro silniční 

(treeková) kola. Trasy vedou zvlněným terénem a je možné je kombinovat s pěší turistikou a poznáváním 

památek. Navštívíme palírnu slovenské whisky „Nestville park“ a okoupeme se v termálních bazénech ve 

Vrbově.  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

 

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína. Přes Žilinu, do polského města Nowy Targ. Vyložení kol ve vesnici 

Lopuszna. Prohlídka dřevěného kostelíku a muzea na statku. Na kolech kolem Dunajce přes Harklowu 

(dřevěný kostelík) do vesnice Debno. Zde prohlídka dřevěného kostelíku z roku 1335 s nádhernými a velmi 

cennými malbami na dřevě. Kostel je památkou UNESCO. Dále na kolech kolem jezera Czorsztynskie 

s nádhernými výhledy na Tatry a k hradu Niedzica. Prohlídka hradu nad jezerem. Trasa cca 31 km. 

Naložení kol a odjezd na ubytování, veřeře, nocleh.  

2.den: po snídani autobusem přejezd do Červeného Kláštora. Plavba na pltích (vorech) po Dunajci. 

Vyložení kol a do Prielomu Dunajce a kolem řeky do Červeného Kláštora. Trasa cca 11 km. Prohlídka 

kláštera Červený Klaštor. Zájemci možnost turistiky na polské straně – Trzy Korony - Zámková Góra – 

Stromowce Nižné – dřevěný kostel (cca 4 hodiny). Naložení kol a odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

Zájemci mají možnost jet na kole až na ubytování. Trasa cca 30 km. 

3.den: po snídani autobusem přejezd do Ždiaru. Vyložení kol, průjezd obcí s lidovými stavbami, pod 

Belianskými Tatrami s možností zajet si do Bachledovy doliny. Lanovkou na hřebeny Spišské Magury 

(zdatnější na kole) a návštěva novinky kraje  - unikátní 1,2 km dlouhé lávky v korunách stromů s výhledy 

na Pieniny a Bielanské Tatry. Dále do Tatranské Kotliny. Prohlídka Belianské jeskyně a po krásné nové 

cyklostezce do Spišské Belé, Kežmarku a do Vrbova. Trasa cca 39 km. Naložení kol a 2 hodiny koupání 

v termálech. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.  

4.den: po snídani na kolech přímo pod Lubovnianský hrad (prohlídka hradu, skanzenu a středověkého 

tábora). Zdatnější z ubytování na kolech po cyklostezce kolem řeky Poprad do Kamienky, přes Jarabinu 

(možnost odbočit na Litmanovu a poutní místo Zvir (+ 12 km) do Staré Lubovni pod hrad. Naložení kol  

a přejezd busem do obce Hniezdné, prohlídka expozice tradičních řemesel kraje, lihovaru a výrobny 

slovenské whisky vč. ochutnávky, výroba čokolády a minipivovar. Odjezd do Zlína. Návrat do 22.00 hodin. 
 

cena :     8.520,-Kč/osoba                                        Min.počet účastníků:  35 osob.           
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační mapky 

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

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                       - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2023                         - 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 2023                  - 50,-Kč 
 
 

Ubytování :  hotel ve Staré Lubovni, blízko centra. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání i třílůžkové se   

                      sprchou a WC na  pokoji.  

Stravování :  polopenze na ubytování. Po trase jsou hospůdky a obchůdky.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. 
 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Staré Město (min. 8 osob), Kunovice, Uh. Brod. 
 

 

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

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


ČR                               cyklisticko – poznávací zájezd          LOŇSKÁ NOVINKA !!! 

PLZEŇSKO  na  kole  
Po atraktivních místech Plzně a okolí. 

Rokycany, Kozel, Starý Plzenec, Radyně, Plasy, Hromnice 
 

                   24. – 27. srpna 2023  (čt-ne)            č.zájezdu 5124083 
 

Loňská novinka - kolem atraktivních míst Plzeňska. Navštívíte část naší republiky, která je známá nejen 

svým pivem. Navštívíme hrady a zámky Kozel a Radyně, prohlédneme si památky města Plzně, včetně 

zajímavého podzemí a pivovaru, klášter Plasy. Projedeme se rekreační oblastí kolem Boleveckých rybníků. 

Ochutnáme piva z místních pivovarů. Trasy jsou vedeny z větší části po cyklostezkách mírně zvlněným 

terénem.  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
                   

1.den: odjezd brzy ráno. Autobusem přes Brno a Prahu do Strašic, vyložení kol. Na kolech přes Dobřív 

(funkční zajímavý vodní hamr, náves s dřevěnými statky), Kamenný Újezd, Rokycany, kolem vodní nádrže 

Klabava a Ejpovice do Kyšic a do Plzně na ubytování. Celkem cca 38 km. Ubytování, večeře, nocleh.     

2.den: po snídani autobusem do Spáleného Poříčí (zámek, rozhledna). Vyložení kol a po cyklostezce do 

Nezvěstic k zámku Kozel (zájemci prohlídka velmi zajímavého zámečku a přilehlého parku). Dále do 

Starého Plzence (rotunda sv. Petra a Pavla), Koterova a na ubytování. Celkem cca 35 km. Zájemci výjezd na 

zříceninu hradu Radyně (hradní zřícenina opředená pověstmi s krásnými výhledy) + 5 km prodloužení. 

Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem ke klášteru Plasy (zájemci prohlídka kláštera postaveného na kůlech na 

bažinatém terénu se zajímavou minulostí), vyložení kol. Na kolech přes Nebřeziny, Oboru k Hromnickému 

jezírku s neobvykle načervenalou vodou. Třemošná (skalní reliéfy), kolem Boleveckých rybníků (velmi 

oblíbená rekreační oblast se spoustou vyžití) na ubytování. Trasa cca 35 km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani na kolech kolem města nebo do centra Plzně – prohlídka (kostel Sv.Bartoloměje, 

podzemí, synagoga, Mastné krámy, pivovar, památník Spejbla a Hurvínka). Odpoledne naložení kol  

a odjezd. Návrat do Zlína kolem 22.00 hod. 
 

cena :   7.750,- Kč/osoba                                       Min.počet účastníků:  35 osob. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, technický doprovod, orientační mapky 

s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.   
                            

Slevy :     včasný nákup  (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)    do 31.1.2023                         - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2023                           - 50,-Kč  
                 děti do 15 let / účastníci ve zralém věku nad 50 let                                     - 400,-/ 50,-Kč 

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                    - 50,-Kč 
          

Ubytování :  hotel v Plzni, pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové s vlastním WC a sprchou na pokoji.  

Stravování : polopenze.  Po trase restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. 
 

Nástupní místa: Vsetín + Vizovice (min. 8 osob), Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno-

Rohlenka 

 
 

Pobytové a poznávací zájezdy po celé Evropě 
  

Odjezdy nebo svozy ze Zlína. Prodej pro spolupracující CK 

(VALAŠKA, ATIS, VSACAN TOUR, EMMA, BON TON a další) 
 

/ informace a katalogy v kanceláři CK Rapant, Zlín/ 
 

 

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

 

 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


ITÁLIE                          pobytově - cyklistický zájezd             OBLÍBENÝ ZÁJEZD !!! 

ITÁLIE  - LAGO DI GARDA -  sever 
 Kouzlo jezer, hor, krásných měst a hradů   

                         29.8. – 4.9. 2023  (út-po)             č.zájezdu 5229083 
 

Velmi oblíbená akce. Etapy jsou ve většině případů vedeny po cyklostezkách zvlněným terénem ke 

krásným horským jezerům na severu jezera Garda. Zájemci o náročnější cyklistiku na horských kolech - 

trasy po dohodě s průvodcem. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie všem cyklistům. Program na kole je 

možné kombinovat s pěší turistikou, koupáním v jezerech, případně lezením po skalách a po ferátách 

(jištěných cestách).  
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách.  Noční průjezd Rakouskem a Itálií. 

2.den: ráno vyložení kol v Trento (prohlídka krásného města) a krajem vinic přes Rovereto, pod hradem 

Beseno a přes sedlo San Giovanni na hotel (cca 45 km). Ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem na jezero Lago di Ampola, vyložení kol. Na kolech k jezeru Lago di Ledro 

(skanzen se starými rybářskými domky - UNESCO) do Moliny a dále po Via del Ponale přes tunely nad 

jezerem do Rivy a na ubytování. Trasa cca 30 km.  Zájemci o náročnější stoupání možnost prodloužení 

z místa vykládky kol na sedlo Tremalzo (cca 24 km). Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani autobusem výjezd na Lago di Tenno. Vyložení kol a procházka kolem nádherného jezera. 

Na kolech do Borgo Canale a prohlídka staré původní vesnice v horách. Sjezd přes vesnici Tenno do 

Varone a prohlídka prvotřídní atrakce kraje – Cascata del Varone – vodopády v jeskyni. Prohlídka Rivy, 

hradu,  koupání v jezeře, případně v bazénu na hotelu. Celkem cca 23 km. Večeře. Po večeři fakultativní 

výlet. Plavba lodí z Rivy do Limone, prohlídka krásného městečka, ochutnávka likérů z citronů. Nocleh.  

5. den: po snídani na kolech přes Torbole kolem jezera do Malcesine. Prohlídka krásného městečka a hradu 

nad jezerem. Zájemci výjezd lanovkou na Monte Baldo (1750 m) s nádhernými výhledy na jezero. Celkem 

cca 40 km. Nebo je možné si projet kratší trasy u jezera. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

6.den: po snídani na kolech přímo z ubytování do Arco. Prohlídka města a hradu. Dále kolem řeky F. Sarca 

přes Dro k jezeru Lago di Cavedine, do Sarche  (výroba a prodej vín a místních specialit) a k vodnímu hradu 

Toblino. Cestou zpět na ubytování zastávka na prohlídku hradu Drena. Celkem cca 55 km, možnost 

zkrácení nebo prodloužení trasy. Večer naložení kol a odjezd. Noční průjezd přes Itálii a Rakousko.  

7.den: návrat do Zlína ráno.   
 

cena :     13.330,-Kč/osoba                                        Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, orientační mapky 

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 250,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2023                            - 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 2023                     - 50,-Kč 
  

Ubytování:   rodinný hotel mezi městy Arco a Riva del Garda. Pokoje jsou dvoulůžkové a na přání   

                      třílůžkové. Pokoje mají vlastní sprchu a WC a velmi pěkné vybavení. Hotel má vlastní bazén  

                      v krásné zahradě s lehátky na opalování a posezení.  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně formou bufetu a večeře jsou jednotné – výběr z menu.     

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Kvítkovice, St. Město (min. 8 osob), Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov  

 

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

                                    tel.:       573 776 580,       774 742 307     

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


ITÁLIE                                  cyklo - poznávací zájezd             SUPER NOVINKA !!! 

ALPE ADRIA - ITÁLIE 
Nejkrásnější cyklostezkou k Jaderskému moři 

Tarvisio – Venzone – Udine – Palmanova UNESCO  

 Grado – Aquileia UNESCO - Lignano 

                         6. – 11. září 2022 (stř-po)       č.zájezdu 5206093 
 

Loňská super novinka – náš tip. Cyklotrasa Alpe Adria je považována za jednu z nejkrásnějších 

„železničních“ stezek v Evropě. Náš zájezd je směřován po italské části, od hranice s Rakouskem až k moři. 

Cyklostezka vede po bývalé železnici kaňonem Val Canale, přes horské vesnice a městečka, tunely, 

středověké Venzone na jih do benátských měst Gemona a Udine. Pokračuje rovinami přes geometricky 

opevněné město Palmanova do starého římského města Aquileje a končí přejezdem 5-ti kilometrového 

náspu lagunou do kouzelného rybářského města a letoviska Grado. Dva dny strávíte cyklistikou po 

přímořských cyklostezkách do Bibione, Latisany nebo koupáním v moři. Etapy jsou vedeny většinou po 

cyklostezkách, výjimečně po vedlejších silničkách. 
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd kolem půlnoci ze Zlína. Průjezd Rakouskem na hranici s Itálií do Tarvisia. Vyložení kol, 

prohlídka města (kostel sv. Petra a Pavla) a na kolech cyklostezkou přes Malborghetto, Pontebbu, Móggio 

na ubytování. Celkem cca 55 km pozvolným klesáním. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přímo z hotelu přes Venzone (městečko schované uvnitř hradeb), Udine - sloupořadí 

Porticato, radnice, pevnost, bohatě zdobený gotický dóm a Pradamano. Celkem cca 60 km mírným klesáním 

nebo rovinou. Naložení kol, odjezd na ubytování, nocleh.  

3.den: po snídani autobusem do Pradamano, vyložení kol. Cyklostezkou přes Palmanovu (město zapsané 

v UNESCO, původně budované jako devíticípá pevnost), Aquileia UNESCO (zbytky největšího starého 

římského města, velký archeologický areál s bazilikou) do Grada. Prohlídka města (dóm s nevšedními 

freskami a bazilika Santa Maria, baptisterium s mozaikami) a letoviska s písečnými plážemi. Celkem cca 50 

km, rovinou. Navečer naložení kol a odjezd na ubytování, nocleh. 

4.den: po snídani na kolech cyklostezkou kolem největší řeky regionu - Tagliamento do městečka Latisana 

a po druhém břehu zpět do Lignana (ve městě je největší rybí trh). Trasa 10 – 50 km nebo koupání v moři. 

5.den: po snídani na kolech do Bibione (známe přímořské letovisko s plážemi) a zpět. Zastávky na koupání. 

Celkem cca 25 km. Navečer naložení kol a odjezd zpět do ČR.  

6. den: návrat do Zlína brzy ráno. 
 

cena :   13.350,- Kč/osoba                                       Min.počet účastníků:  35 osob.   

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

doprovod, orientační mapky s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku  

a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 250,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2023                            - 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 2023                     - 50,-Kč 
      

Ubytování:   1 x nocleh v hotelu po trase. 3 x nocleh v hotelu ve městečku Lignano Sabbiadoro. Pokoje  

                      jsou dvoulůžkové a na přání třílůžkové se soc. zařízením.  
 

Stravování : 1 x polopenze v restauraci hotelu na prvním ubytování. Na druhém ubytování pouze snídaně  

                      (hotel večeře nenabízí). Vedle hotelu jsou restaurace. Ostatní strava cestou na trasách.   

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice,  St. Město (min. 8 osob), Kunovice, Hodonín, Břeclav, Mikulov 

                                

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

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


SLOVINSKO                       pobytově - cyklistický zájezd                  OBLÍBENÉ !!!  

MORAVSKÉ TOPLICE        
Jedny z nejmodernějších termálů v Evropě 

 

                      7. – 10. září 2023 (čt-ne)                 č.zájezdu 5207093 

 

Velmi oblíbený cyklozájezd posledních let. Tento zájezd je určen pro cyklisty, kteří chtějí strávit 4 dny 

pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem a koupáním v termálních bazénech. Je jen na účastníkovi, zda 

bude celý den jezdit na kole nebo jen půl dne a zbytek stráví v termálech nebo v nich zůstane celý den. 

Projedeme lužními lesy řeky Mury a navštívíme krásné termály ve Slovinsku, které patří k nejmodernějším 

v Evropě a uspokojí i ty nejnáročnější. Vhodné i pro rodiny s dětmi. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!              
 

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd brzy ráno, průjezd Slovenskem a Maďarskem. Před polednem příjezd do maďarské obce 

Csesztreg. Vyložení kol a přes Velemér (prohlídka starého kostela), Gódórháza do Slovinska. Přes 

Motvarjevci, Bukovnica do sklepa na víno u městečka Bogojina. Posezení u vínka a dále do Moravských 

Toplic. Celkem cca 32 km. Ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.  
 

2.den: Po snídani okruh na kolech přes Suhi vrh, Selo (prohlídka rotundy), Prosenjakovci do Maďarska.  

Dále přes Magyarszombata (miniskanzen), Gödorháza, Velemér (prohlídka starého gotického kostela), 

Szentgyorgyvgolgy (protestantský kostel), směr na Nemesnép, odbočka doprava na Kobilje (možnost 

občerstvení), Motvarjevci, Bukovnica. Dále směr na Bogojinu – cestou lesem při jednom ze sjezdů 

(možnost posezení na víno, nákup vín - není v ceně zájezdu). Poté sjezd do obce Bogojina (možnost 

prohlídky kostela) a po zpevněné cyklostezce přes pole a podél cesty přes vesnici Tešanovci až do 

Moravských Toplic. Celkem  25 – 50 km. Koupání, večeře, nocleh. 
 

3.den: po snídani přejezd busem do Veržeje, vyložení kol. Zde doporučujeme sjet k řece na návštěvu 

vodního mlýnu na Muri. Zpět do Veržeje a na kolech přes Krapje (včelařské muzeum), Mota, Melinci, 

Ižakovci, Dokležovja, Bakovci, kolem jezera Soboška Kamenščica – rekreační oblast, hradu Rakičan do 

Moravských Toplic. Celkem cca 40 km. Koupání, večeře, nocleh.  

4.den: Po snídani na kolech malý nebo větší okruh přímo z ubytování kolem Moravských Toplic. Zájemci 

koupání v termálních lázních do odpoledních hodin. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat domů kolem půlnoci. 
 

cena :   8.860,-Kč/osoba    (vše v ceně)                      Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování na hotelu, 3x polopenzi, vozík na kola, neomezené koupání 

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

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

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)   do 31.1.2023            - 200,-Kč 

  do 28.2.2023              - 50,-Kč 

 děti do 11,99 let - při obsazení pokoje dvěma dospělými                          - 2.900,- Kč (nelze sčítat) 

 děti 12 – 14 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)               - 500,-Kč (nelze sčítat) 

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

               každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023        - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením.  

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

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa:  Zlín, Kvítkovice, St. Město (min. 8 osob), Kunovice, Hodonín (min. 8 osob), Břeclav 

                             (min. 8 osob). 
 

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

rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

 
 

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


SLOVENSKO + MAĎARSKO       cyklistický zájezd + termály       SUPER AKCE !!! 

TOKAJ – MAĎARSKÁ I SLOVENSKÁ   
Nenáročná cyklistika + víno + termály  

                      14. – 17. září 2023 (čt-ne)         č.zájezdu: 5214093       
 

Úspěšná akce, která nás zavede do velmi atraktivní části Maďarska a Slovenska. Tento zájezd je určen 

pro cyklisty - pohodáře, kteří chtějí strávit 4 dny nenáročným sportem, poznáváním, koupáním v termálních 

bazénech a ochutnat výborná zdejší vína. Trasy vedou většinou po asfaltových silnicích s minimálním 

provozem, částečně po asfaltových cyklostezkách.   
   

PROGRAM:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu a Poprad do Košic. Krátká prohlídka centra města 

Košic a zájemci zastávka na ochutnávku piv v místním minipivovaru. Dále autobusem do obce Cejkov, 

vyložení kol. Na kolech přes Černochov do Malé Trni – centrum slovenské Tokaje – prohlídka unikátního 

systému sklepů na víno. Celkem cca 16 km. Možnost ochutnání vín a nákup. Zájemci možnost prodloužení 

do Velké Trni (další z vinařských vesniček)  cca 5 km. Naložení kol, přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2. den: po snídani autobusem přejezd k hradu Füzér. Prohlídka hradu a na kolech přes Pálháza (možnost 

projížďky místní úzkokolejnou železnicí) do Sátoraljaújhely a dále do Sárospatak. Celá trasa cca 39 km. 

Naložení kol. Odpolední koupání v termálech. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.  

3. den: po snídani přejezd autobusem do Tokaje. Vyložení kol, prohlídka velmi navštěvovaného 

maďarského města vína. Na kolech přes Szegi, kolem řeky Bodrog do Sárospataku (město se spoustou 

památek, kde působil J. A. Komenský), možnost koupání v termálech a na ubytování. Celkem cca 45 km. 

Zájemci prodloužení do vesnice sklepů Hercegkút, ochutnávky vína.  Večeře, nocleh. 

4. den: po snídani naložení zavazadel a autobusem z ubytování do Čierné nad Tisou, prohlídka místního 

obrovského železničního nádraží a zpět na kolech přes Královský Chlmec do vesnice Malý Horeš – 

prohlídka místních velmi atraktivních sklepů na víno. Celkem 15 km. Naložení kol, odjezd domů. Příjezd do 

Zlína do 24.00 hodin večer.  
 

cena :     9.640,-Kč/osoba                                         Min.počet účastníků:  35 osob.   

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

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2023                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2023                            - 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 2023                     - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel v Maďarsku. Pokoje jsou dvoulůžkové (na přání třílůžkové) se sprchou a WC na pokoji.    

Stravování : polopenze v restauraci hotelu.           

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.   
 

Nástupní místa:  Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Val. Polanka, H. Lideč.  

 

KATALOG JEDNODENNÍCH CYKLOZÁJEZDŮ 2023 
 

na období  květen – září     bude vydán během března 2023 
 

 

 

 

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


CHYSTÁTE SE ULOŽIT SVÁ KOLA K ZIMNÍMU SPÁNKU? JEŠTĚ TO NEDĚLEJTE 

A POJEĎTE S NÁMI NA SUPER ZÁJEZD DO OBLASTI, KDE JE PŘÍJEMNÉ 

STŘEDOMOŘSKÉ KLIMA A SPOUSTA ZAJÍMAVÝCH MÍST. 

ITÁLIE                pobytově – poznávací – cyklistický zájezd                    NOVINKA !!! 

RIVIÉRA RIMINI + SAN MARINO 
BOLOGNA (UNESCO) + RAVENNA (UNESCO) + URBINO (UNESCO)   

                         20. – 26. října 2023  (pá-čt)       č.zájezdu 5220103 
 

Super novinka. Zájezd do východní oblasti Apeninského poloostrova, který omývá Jaderské moře. Oblast 

nabízí stará středověká města a rybářské vesničky se spoustou památek, často zapsaných na seznamu UNESCO, 

mohutné hrady a pevnosti a nádherné borovicové lesy. „Třešničkou na dortu“ tohoto zájezdu je návštěva třetí 

nejmenší země Evropy, republiky San Marino (UNESCO). Etapy jsou většinou vedeny po cyklostezkách kolem 

řek a pobřeží. Zájezd nabízíme pouze se snídaní. Na večeře lze využít nabídku okolních restaurací a taveren,  

a ochutnat pestrou a výtečnou stravu místní kuchyně. Ubytování v Rimini! 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
 

1.den: odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách. Noční průjezd Rakouskem a Itálií. 

2.den:  ráno příjezd do Bologna – prohlídka města. Bologna je hlavním městem regionu Emilia-Romagna a je 

proslavená svými věžemi. Kvůli převaze cihlových budov se někdy nazývá „Červená Bologna“. Historické 

centrum Bologni je pozoruhodné středověkým rozvržením ulic a budovami v odstínech červené a oranžové. 

Půvab města je umocněn elegantními a početnými podloubími. Centrum města je zapsáno na seznamu 

UNESCO. Odpoledne odjezd na ubytování do Rimini. Individuálně procházka městem (staré město, most, 

radnice, nedokončený chrám, Vítězný oblouk, hrad). Nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Acqualagna, vyložení kol. Na kolech přírodní rezervací Furlo Gorge. Trasa 

překrásnou vápencovou soutěskou s kolmými stěnami, kolem řeky. Cestou vodopády, padající do hlubokých 

propastí, opatství sv. Vincenta s pěstováním bílých lanýžů, tunel. Přes Urbino (UNESCO) – nádherné historické 

centrum s hradem, palácy a klášterem do Pesara – přístavní městečko (historické centrum, hrad). Trasa cca 60 

km, možnost zkrácení. Naložení kol, odjezd na ubytování. Večeře. 

4.den: po snídani z ubytování na kolech kolem řeky Marecchia po cyklostezkách do městečka Verucchio 

(pevnost s krásnými výhledy do okolí), případně lze pokračovat ještě dále kouzelným údolím podél řeky 

lemované strážními pevnostmi. Jedním břehem tam a druhým zpět. Trasa dle uvážení a nálady. Dle zájmu 

možnost večerní plavby lodí kolem pobřeží. Nocleh.   

5. den: po snídani autobusem výjezd do San Marina (UNESCO). Prohlídka města ležícího na hoře Monte 

Tirano, které je rájem filatelistů (staré hradby, vstupní brány, náměstí, radnice). Dominantou centra je bazilika   

a Veřejný palác, kde sídlí úřady a vláda. Zážitkem výletu je výměna stráží nebo sklenička sanmarinského vína. 

Odpoledne příjezd na ubytování. Zájemci z hotelu na kole kolem pobřeží na jih. Přes Riccione (staré rybářské 

město, termální lázně, delfinárium) do Cattolica (klimatické lázně) a zpět na ubytování. Možnost prodloužení do 

Gradara, krásné staré městečko na kopci s mohutným hradem a překrásnými výhledy nebo do přírodního parku 

na pobřeží. Trasa od 20 km, dle uvážení. Nocleh. 

6.den: po snídani z hotelu na kolech kolem pobřeží. Přes Cesenatico (středověký přístav se starými 

plachetnicemi), Cervio (saliny) do Ravenny (UNESCO). Prohlídka starého města, bazilika San Vitale s nádherně 

zdobeným interiérem, mauzoleum, kostel ze 6. stol. Trasa cca 55 km. Večer naložení kol a odjezd. Noční průjezd 

přes Itálii a Rakousko.  

7.den: návrat do Zlína ráno.   
 

cena :     15.420,-Kč/osoba                                        Min.počet účastníků:  35 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování se snídaní, tech. doprovod, orientační mapky s popisem 

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.5.2023                          - 250,-Kč      

                                                                                                    do 30.6.2023                            - 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 2023                     - 50,-Kč 

Ubytování:    hotel, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením.  

Stravování :  snídaně v restauraci hotelu.      

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku.  

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


