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  ... cestujeme, poznáváme a baví nás to ...  
 

 

AKCE do 31.3.2023 – změna autobus. zájezdu ZDARMA 

 
 

 
 

Informace:             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 cestování a poznávání.   
      

     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 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.  

     Doporučujeme na Velikonoce poznávání okolí jezera na hranicích Rakouska a Maďarska s termály. V tuzemsku 

s námi můžete lépe poznat Rychlebské a Krušné hory. Velmi zajímavý je zájezd „Tajemná místa“. Určitě všechny 

nadchne i zájezd Polské Slezsko. V leteckých se vrátíme na Madeiru, Island, Tenerife, Kypr či do Gruzie. A jako 

novinky jsme zařadili Cornwall, Mallorku a Albánii. Oblíbené zájezdy bývají brzy vyprodané, tak neváhejte. 

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

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

 

Kompletní seznam – poznávací zájezdy  CK Rapant  Zlín – 2023  
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

7.4.-10.4. Velikonoce u Neusiedlerského jezera hotel 1/2 8.560,- 3xN, 3xPP poznání, termály 

18.5.-21.5. „Tajemná místa“… hotel 1/2-1/4 7.550,- 3xN, 3xPP poznání 

8.6.-11.6. Hitlerovo „Orlí hnízdo“  hotel 1/2 9.930,- 4xN, 4xPP poznání 

9.6.-15.6. Anglie – Cornwall                        letecky penz. 1/2-1/3 35.750,- 6xN, 6xSN poznávání ostrova - autem 

22.6.-25.6. Polsko Slezsko + Wroclaw hotel 1/2-1/4 7.350,- 3xN, 3xPP poznání 

15.7-23.7. Island – Ostrov ohně a ledu        letecky hotely 1/2-1/3 53.050,- 7xN, 7xSN poznávání ostrova - autem 

17.8.-20.8. Rychlebské hory - toulky  hotel 1/2 6.800,- 3xN, 3xPP poznání, lehká turistika 

3.9.-10.9. Gruzie – země pod Kavkazem    letecky  hot/penz -1/2 39.990,- 7xN, 7xSN,6xV poznávání Gruzie - autem 

7.9.-10.9. Krušné hory - Jáchymovsko hotel 1/2-1/3 7.460,- 3xN, 3xPP poznání 

15.9.-22.9.  Madeira - kouzelný ostrov          letecky hotely 1/2 32.980,- 7xN, 7xSN poznávání ostrova - autem 

25.9.-2.10. Mallorca – ostrov slunce             letecky hotel 1/2 31.950,- 7xN, 7xPP poznávání ostrova - autem 

25.9.-2.10. Albánie – země orlů                     letecky hotely 1/2 29.950,- 6xN, 6xPP poznávání ostrova - autem 

7.10.-14.10. Kypr – Afroditin ostrov              letecky hotely 1/2 29.990,- 7xN, 7xSN, 6xV poznávání ostrova - autem 

14.10.-15.10. Zakopané + Roháče penz. 1/2-1/4 3.470,- 1xN, 1xPP poznání, turistika 

17.10.-24.10.  Tenerife – Kanárské ostrovy      letecky hotel 1/2 36.590,- 7xN, 7xSN poznávání ostrova - autem 

2.11.-9.11. Izrael – země památek                letecky hotely 1/2 39.500,- 7xN, 7xPP poznávání - autem 

1.12.-3.12. Advent - Záhřeb + Maribor + Olimia hotel ap. 1/2 6.050,- 2xN, 2xPP adv.trhy, poznání, termály 

9.12.-10.12. Advent v Zakopaném a Krakowě hotel 1/2 3.670,- 1xN, 1x SN poznání, adventní trhy 

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

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 

 

http://www.rapantaspol.cz/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

platnou v dané lokalitě. 

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

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

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

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

situaci Vás budeme informovat cca týden před odjezdem zájezdu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pro vybrané 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


MAĎARSKO                         pobytově – poznávací zájezd                   NOVINKA !!! 

VELIKONOCE   

U NEUSIEDLERSKÉHO  JEZERA 
Kouzlo jezera na rakousko-maďarské hranici + termály Hegykö 

                      7. – 10. dubna  2023  (pá-po)         č.zájezdu 3207043 
 

Velmi oblíbená oblast u největšího jezera na rakousko-maďarské hranici, kde teplé počasí začíná dříve než u 

nás. Tento zájezd je určen pro klienty, kteří chtějí strávit dny poznáváním a koupáním v termálních 

bazénech lázní Hegykö. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Procestujete s námi jedno z míst, kudy procházely 

dějiny. Navštívíme místa, která byla opěrnými body říše římské i Rakousko-Uherska jako Fertöd a Šoproň. 

Můžete využít termálních bazénů nedaleko ubytování nebo wellness na hotelu.                www.saratermal.hu 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 

 

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína do Bratislavy. Prohlídka centra města s průvodcem – Bratislavský hrad, 

Katedrála Sv.Martina, Staré Město, Michalská Brána, Hl. náměstí, „čumil“ a jiné turistické zajímavosti  

a památky. Odpoledne příjezd do Hegykö. Ubytování, koupání v termálních bazénech a možnost využití 

hotelového wellness nebo lázní. Večeře, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd autobusem do Fertöd (UNESCO) – jeden z nejznámějších maďarských zámků, 

Esterháza, bývá také často přirovnávána svou velikostí a nádherou k francouzskému Versailles (možnost 

prohlídky zámku). Skanzen.  Zájemci o termály mají možnost celodenního koupání v termálech Hegykö 

v místě ubytování. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani odjezd do Šoproně – „Barokní perla Maďarska“. Prohlídka centra města a dále do města  

Fertörákos na pobřeží jezera. Prohlídka starého římského kamenolomu. Zpět na ubytování s možností 

posezení ve sklípku. Zájemci o termály - celodenní koupání.  

4.den: po snídani koupání v lázních nebo hotelovém wellness, odpočinek, relax. Odpoledne odjezd. Návrat 

do Zlína kolem 21.00 hodiny. 
 

cena :     8.560,-Kč/osoba                            Min.počet účastníků:  35 osob.   
 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi, tech. doprovod, vstup do wellness, obecní 

poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B. Vstupy do termálních lázní.   

Cena nezahrnuje: vstupy dle programu. 
 
 

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 (nelze sčítat s dalšími slevami)                                           - 500,-Kč 

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

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

Ubytování :   hotel cca 100 m od termálů. Dvoulůžkové pokoje, na přání třílůžkové se sociál.   

                       zařízením, lednice, fén, TV, klima. Hotel má své vlastní wellness. Vstup v ceně zájezdu !!! 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu – bohatá, formou bufetových stolů 

Doprava:       zájezdovým autobusem s klimatizací. 
 

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

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

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

 

 
 

KATALOG JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2023 
 

jednodenní zájezdy za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo do termálů 

duben – prosinec   bude vydán během března 

http://www.saratermal.hu/


ČR                                            poznávací zájezd                                 NOVINKA !!! 

TAJEMNÁ MÍSTA …   
PANENSKÝ TÝNEC + LUKOVÁ + RABŠTEJN + RAKOVNÍK 

                     

                     18. – 21. května 2023 (čt-ne)          č.zájezdu 3118053                                   
         

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.  
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

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

několik záhad a stojí na silné léčivé pozitivní zóně. Přejezd přírodní rezervací Džbán pod zříceninou hradu 

Pravda s dějištěm mnoha strašidelných pověstí, zájemci vycházka na zříceninu. Přejezd do Rakovníka. 

Prohlídka královského města – Husovo nám., kostel sv. Bartoloměje, roubenka, Vysoká brána, synagoga, 

Pražská brána), osobní volno. Přejezd na ubytování. Ubytování, večeře a nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Krásného Dvora. Prohlídka zámku, procházka v hezkém zámeckém 

parku k Templu nebo na rozhlednu, cca 2 – 7 km). Odpoledne přejezd do Petrohradu, vycházka na zříceninu 

hradu Petršpurk s úchvatnými výhledy, Dračí sluj. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Lukové. Prohlídka kostela v Lukové, kde jsou v lavicích v přítmí umístěny 

sádrové sochy, připomínající duchy, kteří lákají stovky návštěvníků. Manětín – prohlídka zámku 

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). 

Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani autobusem na poutní místo Mariánský Týnec. Prohlídka kláštera, který patří ke skvostům 

barokní architektury s jedinečnou freskovou výzdobou a samozřejmě pověstí o zdejších zázracích. Přejezd 

na ubytování. Zájemci si mohou odpoledne udělat procházku kolem Jesenického viklanu mezi Krtskými 

skalami nebo si zajít kolem bývalého letohrádku, kaštanovou alejí k zámečku sv. Hubert. Odpoledne odjezd 

do Zlína. Příjezd do 22.00 hod.  
 

cena :   7.550,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   

Cena nezahrnuje: vstupy 
                            

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,… 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:       zájezdovým autobusem.  
 

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

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

 

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

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

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


RAKOUSKO                      turisticko - poznávací  zájezd                       NÁŠ HIT !!!          

 HITLEROVO „ORLÍ HNÍZDO“  
Salzburg - Kaprun - Krimmelské vodopády - největší ledová jeskyně   

Kouzlo jezer, hor a krásných rakouských městeček  
 

                  8. – 11. června 2023  (čt-ne)           č.zájezdu  3208063 
 

Naše oblíbená stálice mezi poznávacími zájezdy, o kterou je každoročně velký zájem. Zájezd je na 

přání mnoha účastníků rozšířen o další den s návštěvou Krimmelských vodopádů a Kaprunu. Prohlédneme 

krásná městečka, největší rakouské vodopády, navštívíme největší ledovou jeskyni na světě, kaprunské 

přehradní nádrže a nádhernou soutěsku. A na závěr zájezdu si vychutnáme výhled na panoráma německých 

Alp z Hitlerova „hlavního stanu“ a projedeme se na lodičce po jezeře, které připomíná norský fjord.   
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Rakouskem do Salzburgu. Prohlídka města, zahrad a kostelů. 

Přejezd do Weissbachu a prohlídka skalní soutěsky. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd k největší ledové jeskyni na světě – Eisriesenwelt. Výjezd lanovkou a prohlídka 

jeskyně. Odpoledne přejezd do Zell am See, prohlídka městečka, osobní volno. Návrat na ubytování, večeře, 

nocleh.   

3.den: po snídani přejezd na Krimmel a prohlídka největších rakouských vodopádů, které jsou prvotřídní 

atrakcí kraje. Cestou zpět zastávka na prohlídku přehradních nádrží na Kaprunu, zastávka v městečku a na 

hradě. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd na Obersalzberg. Místním autobusem (není v ceně zájezdu) a výtahem na horu 

Kehlstein k „Orlímu hnízdu“ A.Hitlera s nádhernými výhledy na panoráma německých Alp. Odpoledne 

přejezd k jezeru Königssee a plavba po jezeře výletní lodí ke kapli sv. Bartoloměje pod horou Watzmann 

(2713 metrů – druhý nejvyšší vrchol Německa). Odjezd v odpoledních hodinách. Průjezd Rakouskem. 

Příjezd do Zlína v pozdních nočních hodinách. 
  

cena :   9.930,-Kč/osoba                                         Min. počet účastníků: 35 osob 

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

CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   

Cena nezahrnuje: vstupy a lanovku 
 

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2000,-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 osadě Maishofen. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové, se soc. zařízením.   

Stravování :   polopenze v restauraci hotelu. Hotel má venkovní bazén. 

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

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

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

Skupiny nad 35 osob 
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody. Organizátor – 1 místo 

zdarma. Možnost úhrady fakturou. Průvodce a doporučené programy.  

Trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 

 
 

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


ANGLIE          turistický zájezd do „země krále Artuše“     NOVINKA !!! 

CORNWALL – jihozápadní pobřeží Anglie 
…útesy, divoké i romantické pláže, vyhlídky, botanická zahrada, příroda, pobřežní městečka…  

                                 9. – 15. června 2023   (pá-čt)        č.zájezdu 3209063      
Novinka naší CK. CORNWALL – jihozápadní pobřeží Anglie, které je proslulé svojí nádhernou přímořskou scenérií, 

dramatickým pobřežím a velmi mírným klimatem. Navštívíme malebné rybářské vesničky, můžete odpočinout na 

romantických plážích, ochutnat mořské speciality či se nechat pohltit přímořským vlnobitím a rozeklanými divokými útesy. 

Ve vnitrozemí načerpáte energii a pohodu z poklidného žití místních farmářů, kteří nabízí domácí suroviny, výrobky či jiné 

ručně vyráběné zboží. Každá vesnice má svoje kouzlo, ať už je plná kamenných domů, domků s barevnými střechami či 

malých, úzkých domečků kolem malebného přístavu. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: Sraz na letišti v Praze (Vídni). Přelet do Bristol a příjezd na ubytování. 

2.den: po snídani přejezd do exotické Botanické zahrady – Trebah Garden (13L). Subtropický ráj, který na jaře 

oživuje barvami, exotickými květy a spousty 100 letých rododendronů, magnólií a kamélií. Celá zahrada je posazena 

do údolí. Je zde neskutečné množství pěšinek a zahrada vyúsťuje na nádhernou pláž s občerstvením. Po poledni se 

přesuneme na nejjižnější část Anglie – Lizard. Odtud po pobřeží první turistická procházka na Kynance Cove (okruh 

8km, cca 3h). Toto nejjižnější pobřeží má jedny z nejkrásnějších pláží, útesů, zákoutí a turistických tras nad útesy. Při 

návratu na ubytování krátká zastávka u jezera The Loe, kde je údajně vhozen meč krále Artuše - Excalibur. Nocleh.   

3.den: po snídani odjezd na celodenní turistický trek podél pobřeží. (trasa 10,5 km, cca 8h). Při cestě tam nebo zpět  

uděláme krátkou zastávku u města Marazion s ostrovním hradem - St. Michael´s Mount. Začátek našeho 

turistického výletu bude z Penberth Cove přes Logan Rock, Pedn Vounder Beach, The Minack Theatre (8L) až 

do Land´s End – konce světa – nejzápadnější bod Anglie s výhledem na Atlantský oceán. The Minack Theatre je 

unikátní divadlo zasazené do skal přímo na útesech. Je zde také kavárna, kde servírují anglické sendviče a lehké 

občerstvení. Odhadnutý čas celodenní túry je včetně focení, občerstvení, sejití z útesu a pobyt na pláži – tedy 

pohodová turistika s odpočinkem. Návrat na ubytování, nocleh. 

4.den: po snídani si zajedeme do kouzelného pobřežního městečka St. Ives, kde strávíme dopoledne. Projdeme si 

centrum, přístav a zbytek času bude vhodný pro nákupy a relax třeba  v přímořské kavárně. Po obědě se přesuneme 

k výchozímu bodu na útesy Gurnard´s  Head, odkud bude kratičká procházka podél útesů (cca 4 km) do nedalekého 

Zennoru s tradičním kostelem St. Senara´s Church (UNESCO). Přímo v Zennoru je vyhlášená, dřevěná, anglická 

hospoda, kde si můžeme dát společnou večeři. Návrat na ubytování, nocleh.  

5. den: po snídani přímo ke zřícenině středověkého hradu krále Artuše na pobřeží – Tintagel Castle (17L). Zde 

volno na individuální prohlídku a procházku k St. Materiana´s Church.  Dále návštěva přístavního města Port Isaac   

a dnešní poznávací program ukončíme na krásné vyhlídce Bedrutan Steps. Nocleh.  

6.den: po snídani přesun do vnitrozemí a Národního parku Tamar Valley kde strávíme klidné dopoledne 

v Cotehele (9L) – středověký dům s rozlehlou zahradou bohatou na faunu a flóru, se středověkou hrobkou, 

viktoriánským domem z 18. století. Budeme zde mít prostor pro sendvič či jiné občerstvení a pak se vydáme na naši 

poslední turistickou procházku na pobřeží, z Talland Bay Beach do úžasného Polperra a zpět. Návrat na ubytování, 

nocleh.    

7.den: po snídani odjezd směr letiště. Zastávka v Exeteru. Anglikánská katedrála sv. Petra (8L) se řadí 

k nejskvostněji zdobeným v Británii. Přílet do ČR (Vídně) ve večerních hodinách.     

 

cena :  35.750,-Kč/osoba                                                   Min. počet účastníků: 6 osob                
 

Cena zahrnuje: 6x ubytování se snídaní, leteckou dopravu, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek,  

1x odbavené zavazadlo + palubní zavazadlo, 7 dní přepravu po Cornwall, průvodce, informační materiály, mapky 

turistických tras, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A60.  

Cena nezahrnuje: vstupy dle programu. 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os)   do 31.12. 2022     - 400,- Kč   

            včasný nákup                                                            do 31.01. 2023        - 200,-Kč  
  

Ubytování :  6 nocí v *** penzionu, v typickém anglickém stylu. Dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. 

Stravování : anglická snídaně v restauraci penzionu.  Další strava je individuální s využitím místních restaurací.  

Doprava:     na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová společnost) a po ostrově pronajatými osobními vozy.   

Pozn.: dle počasí a přílivů/odlivů je možné, že program některých dnů bude přehozen či upraven. Vstupy uvedeny 

v Anglických Librách za osobu.  
 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


POLSKO                          turisticko - poznávací  zájezd                      NOVINKA !!!          

 POLSKÉ SLEZSKO + WROCLAW  
JELENIA GÓRA + KARPACZ  + WROCLAW + KOSTELY UNESCO 

PACZKOW + BAREVNÁ JEZÍRKA + HITLEROVY LABORATOŘE 
 

                  22. – 25. června 2023  (čt-ne)        č.zájezdu  3222063 
 

Naše super novinka! Slezsko se od ostatních oblastí Polska liší nesmírným bohatstvím památek, bouřlivou 

minulostí a rozmanitou krajinou. Díky zachovalým historickým městům a četným turistickým stezkám 

v malebném pohoří Sudety vybízí k důkladnému prozkoumání. Slezsko je půvabný region, a to nejen kvůli 

dechberoucí kráse horské krajiny, ale také úchvatné architektuře. Středověké hrady, renesanční šlechtická sídla a 

působivé barokní rezidence, gotické kostely a velkolepé kláštery představují bezpočet atrakcí a navozují 

historickou atmosféru. Nejpřitažlivější částí tohoto regionu je Dolní Slezsko, jehož prozkoumání Vám nabízíme. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd do Polska do města Kamienna Gora, prohlídka Hitlerovy ztracené 

laboratoře. Přejezd k barevným jezírkům – procházka k unikátní atrakci kraje a jednomu ze 7 nových divů 

Polska. Návštěva Parku miniatur ve městě Kowary. V parku se nachází asi 50 miniatur hradů, zámků, 

klášterů a dalších, včetně Sněžky. Zastávka ve vyhlášeném lázeňském městečku Karpacz u dřevěného 

kostela Wang, který zde byl přemístěn z Norska – krásné výhledy na Dolní Slezsko. Odjezd na ubytování, 

večeře, nocleh.   

2.den: po snídani prohlídka města Jelenia Gora (historické centrum – domy s podloubími, gotická bazilika). 

Bolków – prohlídka dominanty města – hradu. Přejezd ke kostelům Míru v Jaworu a Swidnici zapsaným na 

seznamu památek UNESCO. Kostely byly postaveny v 17. století po vestfálském míru a patří 

k nejrozměrnějším hrázděným stavbám na světě. Neobvyklé interiéry skrývají krásně malované patrové 

ochozy a vzácné obrazy.  Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani celodenní návštěva Wroclawi (Vratislav), založené českým knížetem Vratislavem. 

Velkým lákadlem je Hlavní náměstí s měšťanskými domy a radnicí. Prohlídka historického jádra města 

(hlavní trhové náměstí s kostely, radnice, Královský palác, univerzita), Tumský ostrov - zde se začaly psát 

dějiny města), Pískový ostrov, Vratislavské mosty. Zájemci možnost návštěvy některého muzea, Haly 

století, největší multimediální fontány, zoo, parku a Japonské zahrady, židovského hřbitova. Největší 

zajímavostí Wroclawi jsou však trpaslíci, malé bronzové sošky, které zdobí ulice. Návrat na ubytování, 

večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd přes Henryków (cisterciácký kostel a klášter) k zámku Kamieniec Zabkowicky. 

Prohlídka zámku nazývaného „Perla dolnoslezské architektury“.  Odpoledne prohlídka města Paczków, 

zcela obepnutého středověkou zdí s věžemi a branami  – „slezské Carcassone“. Prohlídka historického jádra 

s původními uličkami, jedinečnými měšťanskými domy, radnicí a opevněným kostelem. Odpoledne odjezd 

zpět do ČR. Návrat do Zlína kolem 21. hodiny. 
  

cena :   7.350,-Kč/osoba                                        Min. počet účastníků: 35 osob. 

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

CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   

Cena nezahrnuje: vstupy 
 

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2000,-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. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové, se soc. zařízením.   

Stravování :   polopenze v restauraci hotelu.  

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

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

                             Olomouc. Po dohodě v kanceláři nasedání na autobusových zastávkách po trase. 
 
 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


ISLAND                       poznávací zájezd s lehkou turistikou     SUPER ZÁJEZD !!! 

OSTROV OHNĚ A LEDU 
Nejkrásnější a tajuplná místa Islandu 

                 15. – 23. července 2023  (so-ne)      č.zájezdu 3215073 
 

Loňská super novinka! Atraktivní 9 denní letecký zájezd na Island. Doprava po ostrově pronajatým osobním 

vozem. Města a kultura ve stínu přírody.  Liduprázdné fjordy, bizarní pohoří, aktivní i vyhaslé sopky, nesčetné 

vodopády, horké prameny uprostřed lávových či ledových pouští – to je fascinující a jedinečná krása Islandu. 

Objevte, čím žije země ledovců, gejzírů a sopek! Navíc 2 dny plné „TOP“ zajímavostí na severu ostrova, které 

nenabízí u leteckých zájezdů žádná cestovní kancelář. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
1.den: sraz večer na letišti v Praze (Vídni). Přímý let do Reykjavíku v nočních hodinách 

2.den: přílet po půlnoci, vyzvednutí aut a přejezd na ubytování, nocleh. Po snídani přejezd na jih ostrova do 

Dyrhólaey, nejjižnější místo Islandu (pláže s černým pískem a výhledem na skalní útvary „Tři troly“. Přes 

Skógar (fantastický skanzen), vodopád Skógafoss, který padá z 62 m vysokých útesů. Dalším vodopádem je 

Seljalandsfoss, za kterým se můžete projít. Návrat na ubytování. Nocleh. 

3.den: po snídani cesta po Zlatém okruhu do nitra ostrova. Vodopád Gullfoss „Zlatý vodopád“, padající do 

kaňonu. Přejezd ke Geysiru (Velký gejzír, již nečinný) a Strokkuru (gejzír, který tryská každých 10 minut až do 

výše 30 m horkou vodu). Thingvelir – UNESCO, národní park s nádhernou přírodou a se zemským zlomem 

mezi Amerikou a Evropou, s roklí „Parlamentní pláň“ – sídlo původního islandského parlamentu, nejstaršího na 

světě. Návrat na ubytování. Nocleh. 

4.den: po snídani odjezd do vnitrozemí ostrova. Celodenní výlet do Landmannalaugaru „Duhových hor“ 

(ryolitové kopce hrají všemi barvami a z horkých pramenů nebo jezírek stoupá pára). Nejkrásnější túra na 

Islandu - turistika dle zdatnosti, koupání v termální řece. Návrat na ubytování, nocleh.  

5. den: po snídani přejezd na východ ostrova do Jökulsárlón (jedno z nejatraktivnějších míst – ledovcová laguna 

u pobřeží, zájemci možnost projížďky obojživelným člunem mezi krami). Odpoledne přejezd na sever ostrova 

k jezeru Mývatn. Ubytování, nocleh. 

6.den: po snídani navštívíme zajímavá místa v okolí jezera. Jezero Mývatn je jednou z nejzajímavějších lokalit 

Islandu. Přejedeme pod sopku Krafla, krátká túra ke kráteru Viti „Peklo“, Hverir – jedna z nejpekelnějších 

zajímavostí Islandu, chodníčky kolem bublajících bahenních sopek. Reykjahlíd (kostel obklopený ztuhlou 

lávou). Návrat na ubytování, nocleh. 

7.den: po snídani severem ostrova zpět do Reykjavíku. Cestou přes Skútustadir (krátká túra kolem 

pseudokráterů u jezera), Godafoss „Vodopád Bohů“, do Akureyri, zastávka v krásném městečku v zálivu (staré 

centrum, zajímavý kostelík s výhledem na fjord a pěkná botanická zahrada). Ubytování. Nocleh. 

8.den: po snídani prohlídka hlavního města (centrum města, katedrála Hallgrímskirkja - největší kostel na 

Islandu, villa Hofdi – místo setkání Regana a Gorbačova, vodárna Perlan – s vyhlídkou na město). Odpoledne 

odjezd na poloostrov Reakjanes, kde zakončíme zájezd největší atrakcí ostrova, bez které nemůže žádný turista 

ostrov opustit, návštěvou Modré laguny (malé dřevěné mostky křižují modrobílé vody s teplotou 37-40 C, kde 

relaxují návštěvníci termálů). Večer odjezd na letiště. V noci odlet do Prahy (Vídně). 

9. den: přílet v časných ranních hodinách. 

 
 

cena :   53.050,- Kč/osoba                                               Min. počet účastníků: 4 osoby.  

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 20.000,-Kč/os.)   do 31.12.2022      - 400,-Kč   

                                                                                                do 31.01.2023        - 200,-Kč             

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět, velké zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek,   

                           dopravu po ostrově, 7x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku a kompletní   

                         cestovní pojištění typ A60.  

Cena nezahrnuje: vstupy. Vstup do Modré laguny je 100 Eur, Jökulsárlón 45 Eur, další vstupy cca 50 Eur. 

Ubytování :   5x - malý hotel na jihu ostrova a 2x u jezera Mývatn. Pokoje jsou dvoulůžkové se soc. zařízením. 

Stravování :  snídaně na ubytování.  Další strava je individuální.   

Doprava:   na ostrov a zpět letecká. Po ostrově pronajatým osobním vozem. 

 

 
 

www.rapantaspol.cz           573 776 580          rapant@rapantaspol.cz 
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ČR                                     turisticko - poznávací zájezd                     NOVINKA !!! 

RYCHLEBSKÉ HORY - toulky   
Čarokrásná příroda, romantická místa 

                     

                            17. – 20. srpna 2023 (čt-ne)    č.zájezdu 3117083                                   
         

Super zájezd do nejopuštěnější části České republiky. Oblast v jednom z nejkrásnějších koutů naší země, 

v srdci čisté a nedotčené přírody. Najdete zde čarokrásný svět hor a skal, zatopené lomy, posvátné ticho 

v lesích, čistý vzduch, křišťálovou vodu a historii dávných časů zaniklých osad. Vystoupáte na nejvyšší 

vrchol Borůvkovou horu, projdete se Račím údolím a město Javorník má rovněž co nabídnout. Rychlebské 

hory okouzlí svou krásou a romantikou duši každého vnímavého člověka. Zvlněný terén je ideální pro 

turistické výlety. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách do Rychlebských hor na sedlo Travná na česko-polské hranici. Turistika 

na nejvyšší vrchol - Borůvkovou horu s 25 metrů vysokou rozhlednou. Krásné místo s výhledy na Polsko 

 a Rychlebské hory, s občerstvením. Prostranství kolem rozhledny vybízí k odpočinku ve spoustě dřevěných 

přístřešků. Sestup do obce Travná kolem kapličky, přes křížovou cestu. Trasa cca 7 km. Odjezd na 

ubytování, večeře, nocleh. 

2. den: po snídani přejezd busem na odbočku k rezervaci Račího údolí. Trasa kolem Tančírny (jedna 

z nejkrásnějších staveb v okolí v secesním stylu, dříve výletní místo, dnes vyhlášená kavárna) přes zříceninu 

hradu Rychleby a Čertovy kazatelny do Javorníku (zámek Jánský vrch s největší sbírkou dýmek, krásnou 

zahradou a nádhernými výhledy). Trasa cca 8 km, možnost kratší trasy. Zájemci si mohou zajít k biocentru 

Střední díly (koupání, výhledy, odpočinkové místo). Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani busem do Skorošic. Cestou zastávka na super atrakci Obří židle a stůl na Sedmi Lánech – 

vyhlídkové místo. Ze Skorošic procházka kolem Stříbrného potoka k Nýznerovským vodopádům ukrytým 

pod tajemnou skálou. Zpět kolem vesnického muzea ve Skorošicích a Rybářské bašty (možnost dát si 

čerstvé ryby). Trasa 4,5 km. Přejezd busem do Žulové – prohlídka městečka (zřícenina hradu Frýdberk, 

Boží hora). Zájemci procházka kolem zatopených lomů, kde si budete připadat jako na „divokém západě“ 

(možnost koupání). Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani busem do Kobylé nad Vidnávkou. Zájemci túra přes vrchol Smolný na skalní útvar 

Venušiny misky (skalní vyhlídka se zábradlím na hlavní hřeben hor) a dále do Černé vody. Trasa cca 7 km. 

Možnost prodloužení přes Staré Podhradí (zřícenina hradu Kaltenštejn) a kolem zatopených lomů, kde si 

budete připadat jako na „divokém západě“ (možnost koupání) do Žulové. Poznávací program (bez 

turistiky). Busem z Kobylé do Velké Kraše (prohlídka bludných balvanů – nejbohatší naleziště v ČR), 

Vidnavy (prohlídka města – zámek, klášter, památková zóna), přes Černou Vodu do Žulové. Odpoledne 

odjezd zpět do Zlína. Návrat do 21. hodin. 
 

cena :   6.800,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  17 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   

Cena nezahrnuje: vstupy 
 

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 Javorníku. Dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:      zájezdovým autobusem nebo mikrobusem. 
 

Nástupní místa: UH. Hradiště, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Fryšták, Holešov. Po dohodě v kanceláři  

                            místa nasedání na autobusových zastávkách po trase. 
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GRUZIE       pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři    SUPER  ZÁJEZD !!!  

G R U Z I E   

Nejkrásnější místa pod Kavkazem 
Tbilisi – Batumi – Kazbegi – Telavi - Kutaisi 

                      3. – 10. září 2023  (ne-ne)           č.zájezdu 3203093           
 

Jeden z oblíbených zájezdů naší kanceláře. Navštívíme nejkrásnější místa této kouzelné země. Projedeme od 

zelených údolí pokrytých vinicemi po staré kostely a hrady tyčící se ve fantastické krajině pod zasněženými 

pětitisícovými vrcholy Velkého Kavkazu. Navštívíme spoustu nádherných památek. Samozřejmě nesmí chybět 

zastávka na koupání u moře, neboť v toto období je zde velmi příjemně. Gruzínská kuchyně a pohostinnost místních 

obyvatel si vás zcela podmaní. A výborná jsou i gruzínská vína, která budeme ochutnávat přímo u výrobců. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 

1.den: sraz na letišti v Praze  (Vídni). Odlet do Tbilisi.  V noci přílet, odjezd na ubytování, nocleh. 

2.den: po snídani odjezd do Telavi – centrum známé vinařské oblasti Kachetie. Kvareli – 8 km dlouhý Vinný tunel 

v masivu Kavkazu, ochutnávka vína. Klášter Bodbe, významné a nejdůležitější poutní místo v Gruzii, Sighnaghi – 

město lásky s krásnými výhledy. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd divokou přírodou k jeskynnímu městu Vardzia. Obrovský jeskynní systém se stovkami 

příbytků pro mnichy.  Po prohlídce přejezd k velkolepé pevnosti Rabat nad městem Akhaltsikhe. V pevnosti jsou 

kostely gruzínské pravoslavné, arménské, synagoga a mešita. Odjezd do Kutaisi. Večer procházka městem Kutaisi 

(fontána Kolchida, kutaiské historické centrum), večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd do Batumi, hlavního přímořského letoviska Gruzie na pobřeží Černého moře. Koupání a 

relaxace u moře, které je v tomto období příjemně vyhřáté, ubytování. Navečer prohlídka města Batumi (Batumský 

bulvár, Evropské náměstí, věž, mešita). Večeře, nocleh. 

5.den: po snídani odjezd ke kaňonu Martvili. Prohlídka kaňonu s vodopádem, plavba na lodičkách. Katedrála Bagrati 

(UNESCO) - jeden z nejkrásnějších gruzínských kostelů.  Přejezd do Tbilisi, ubytování, večeře, nocleh. 

6.den: po snídani odjezd do oblasti Kazbegi po staré Gruzínské vojenské cestě. Cesta vede úchvatným horským 

terénem kolem tyrkysové Žinvalské přehrady, kolem pevnosti Anamuri a je nejrychlejší spojnicí k Velkému Kavkazu. 

Prohlídka městečka Kazbegi, nejčastěji navštěvovaná destinace, jíž vévodí kostelík Tsminda Sameba a hora Kazbegi 

s ledovcem, lehká turistika. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

7.den: po snídani návštěva hlavního města Tbilisi., které patří k nejkrásnějším městům. Prohlídka moderní i 

historické části města (katedrála Nejsvětější Trojice a Sioni, moderní most Míru přes tyrkysovou řeku Kura, lanovka, 

věž s hodinami, pevnost, zájemci návštěva termálních lázní). Mccheta – duchovní centrum Gruzie – klášter a 

katedrála (UNESCO). Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

8.den: po snídani odjezd na letiště a odlet do Prahy nebo Vídně. 

 
 

cena :   39.990,-Kč/osoba                                                 Min. počet účastníků: 5 osob                

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Gruzie a zpět nízkonákladovou společností, letištní a bezpečnostní taxy, 

palivový příplatek, příplatek za odbavené zavazadlo, dopravu po Gruzii dle programu, 7 x ubytování se snídaní, 6 x 

večeře, českého tlumočníka a doprovod CK, místního gruzínského průvodce, pojištění CK proti úpadku a kompletní 

cestovní pojištění typ A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy, džípy do Kazbegi, další večeře a obědy. 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os.)   do 31.3.2023      - 400,-Kč   

                                                                                                do 30.4.2023        - 200,-Kč  
 

Ubytování :   hotely a penziony. Pokoje jsou dvoulůžkové (třílůžkové) a mají vlastní sprchu a WC.   

Stravování :  snídaně a uvedené večeře v restauraci na ubytování.  Další strava je individuální.      

Doprava:       do Gruzie a zpět letecká. Po Gruzii osobním vozem nebo mikrobusem s řidičem a průvodcem. 
 

 

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 
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ČR                                            poznávací zájezd                                 NOVINKA !!! 

KRUŠNÉ HORY – JÁCHYMOVSKO  

A PAMÁTKY UNESCO   
JÁCHYMOV + BLATNÁ + BOŽÍ DAR + OSTROV 

                     

                           7. – 10. září 2023 (čt-ne)            č.zájezdu 3107093                                   
         

Zájezd do velmi zajímavé oblasti České republiky, která byla nedávno zapsána na seznam UNESCO.  

Poznávací zájezd nás zavede do centrální části Krušných hor s nejvyššími vrcholy Klínovce (1244 m)  

a německého Fichtelbergu (1215 m).  Krušné hory je jedinečná hornická krajina celosvětového významu zapsaná 

jako památka světového dědictví UNESCO. Hornická krajina Jáchymovska, Abertam, Božího Daru, Horní 

Blatné a Měděnce nabízí velké množství nadzemních i podzemních pozůstatků dokládajících způsoby těžby rud 

po více než 400 let. Město Jáchymov, nesoucí jméno svatého Jáchyma, patří mezi světoznámá lázeňská města v 

zalesněném údolí na úpatí Krušných hor. V posledních letech se rozvinulo v moderní, jedinečné lázeňské město. 

Oblast nabízí spoustu památek a přírodních zajímavostí pro návštěvníky všech věkových kategorií. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách přes Brno, Prahu do Jáchymova. Prohlídka lázeňského města – vznikly 

zde první radonové lázně na světě. Královská mincovna – podzemí, expozice o hornictví, lázeňství a ražbě 

mincí, hrad Freudenstein (razily se zde první jáchymovské tolary), Šlikova věž, Jáchymovské peklo – 

nejstarší radonový důl a vězeňský tábor (komunistický pracovní tábor s podzemní celou, Mauthausenské 

schody, štola). Přejezd na ubytování. Ubytování, večeře a nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Blatné – krásně zachovalé historické jádro města. Blatenský vrch 

(rozhledna, Vlčí jámy – propadlina, kde led vydrží celý rok). Přejezd do Hřebečné – kouzelná rekreační 

oblast, možnost prohlídky cínového dolu Mauritius s Kryštofovou štolou. Podzemí dolu bylo prohlášeno za 

národní kulturní památku. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem na Boží Dar – nejvýše položené město. Naučná stezka Božídarské rašeliniště – 

procházka po povalových chodnících mezi rašelinovými lukami. Přejezd pod horu Fichtelberg – nejvyšší 

hora Krušných hor na německé části (rozhledny, skokanské můstky).  Výjezd nahoru lanovkou. Zájemci 

prohlídka Mořského akvária. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd do Ostrova. Zájemci prohlídka piaristického kláštera (v klášterní zahradě malé 

zoo) nebo prohlídka zámku v rozsáhlém parku s dalšími stavbami. V případě zájmu je možná prohlídka 

areálu Rudé věže smrti. Přejezd do Klášterce nad Ohří (zámek v anglickém parku, Muzeum českého 

porcelánu, vyhlídková věž, památková zóna ve městě). Odpoledne odjezd do Zlína. Příjezd do 22.00 hod.  
 

cena :   7.460,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  35 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, tech. doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   

Cena nezahrnuje: vstupy 
 
                            

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, dvoulůžkové pokoje (na vyžádání třílůžkové) se sociálním zařízením.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:        zájezdovým autobusem.  
 

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

POBYT U MOŘE LETECKY, AUTOBUSEM 
Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Turecko, Španělsko 

Prodej pro spolupracující CK: (VALAŠKA, ATIS, VSACAN TOUR, EMMA, BON TON, aj.) 

/další informace a katalogy v kanceláři CK Rapant, Zlín/ 



PORTUGALSKO               poznávací zájezd s lehkou turistikou            NÁŠ TIP !!! 

KOUZELNÝ OSTROV MADEIRA                                     
Ostrov věčného jara 

                        15. – 22. září 2023  (pá-pá)          č.zájezdu 3215093 
 

Úspěšný a oblíbený zájezd naší CK. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie a kouzelnou přírodu. 
Na Madeiře si příjdou na své především nadšenci do turistiky a přírody. Přírodní bohatství se tu cení nad 

všechny poklady. Příznivé klima i bohaté kulturní dědictví zve k návštěvě ostrova po celý rok a nikdy 

nezklame. Tropické ovoce a výborná vína vybízí k ochutnání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: sraz na letišti v Praze (Vídni). Přímý let do Funchalu. Přejezd na ubytování, nocleh. 

2.den: po snídani na náhorní planinu Paul da Serra (kamenitá planina bez stromů plná větrných elektráren) 

s výhledy na vrcholy. Přejezd na Rabacal. Dopolední túra kolem krásné levády 25 fontes, která je 

v UNESCO. Krátká procházka kolem levády Risco k vodopádu a zpět na Rabacal. Prohlídka Porto Moniz 

s koupáním v přírodních lávových bazénech. Nocleh.  

3. den: po snídani výjezd do sedla Encumeada. Krátká túra (cca 3 hod.) kolem levády Rabacas a levády do 

Notre přes tunely a zpět do sedla. Sao Vicente – prohlídka lávových jeskyní Grutas de Sao Vicente a muzea 

vulkanologie. Cestou zastávka na prohlídku skály „Neptunův prst“ v Ribeira da Janela. Návrat, nocleh.  

4.den: po snídani výjezd na Achada da Teixeira. Krásná turistika přes vyhlídky na okolní hory a po 

schodech na chatu a výstup na nejvyšší vrchol ostrova Pico Ruivo (1862 m). Celá trasa cca 3 hodiny. Sestup 

zpět na Achada da Teixeira. Zastávka na prohlídku krásných domečků v Santaně a na pstruhy v Ribeiro 

Frio. Zájemci nenáročná túra (cca 1 hod) kolem levády na Balkóes – Balkóny. Návrat na ubytování, nocleh.  

5.den: po snídani přejezd na Cabo Girao – druhý nejvyšší útes v Evropě. Zastávka na vyhlídkové skleněné 

plošině s úchvatnými pohledy na moře v hloubce. Výjezd na vyhlídku Eira do Serrado. Jedná se o vyhlídku 

ve výšce 1006 metrů přímo v srdci ostrova. Zájemci pěší sestup do města Curral das Freiras (pověstný 

„úkryt jeptišek“). Ukrývaly se zde v divoké přírodě v 16. století před piráty. Ochutnávka pověstných likérů 

a dalších specialit z jedlých kaštanů (například výborné polévky). Individuálně návštěva výroby vína 

Madeira., nocleh. 

6.den: po snídani přejezd na poloostrov Sao Lourenco. Nenáročná túra (cca 3 hodiny) poloostrovem, kde 

krajina připomíná Island. Nádherné výhledy na moře, překrásné skalní útesy a sopečné vyvřeliny. Prainha – 

zastávka na okoupání v Atlantiku na jediné přírodní písečné pláži ostrova. Cestou zastávka na vyhlídce nad 

Machico s pozorováním startujících a přistávajících letadel. Procházka (cca 2 hod.) kolem levády Canical 

s výhledy. Zájemci si mohou tento den udělat fakultativní výlet lodí na ostrov Porto Santo s prohlídkou 

ostrova a koupáním a opalováním na dlouhé písečné pláži. Cena výletu je cca 80,- euro (není v ceně 

zájezdu). Nocleh.  

7.den: po snídani výjezd lanovkou na Monte. Prohlídka nádherné botanické zahrady s velkou expozicí 

orchidejí. Kostel Panny Marie, kde je pochován poslední rakouský císař Karel I. Habsburský. Sjezd do údolí 

na sáňkách – proutěných koších na dřevěných lyžích. Jedná se o prvotřídní atrakci ostrova (cena cca 15,-

Eur). Individuální prohlídka města. Nocleh. 

8.den: po snídani návštěva rybí a zeleninové tržnice, nákupy.  Dopoledne odjezd na letiště. Cestou zastávka  

Camacha – výroba košíků a krásné městečko Santa Cruz. Odpoledne příjezd na letiště a odlet zpět do Prahy 

(Vídně).  
     

cena :   32.980,- Kč/osoba                                                Min. počet účastníků: 7 osob.                

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po 

ostrově, 7x ubytování se snídaní, tech. doprovod, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy a lanovku 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os)   do 31.3.2023      - 400,-Kč   

                                                                                               do 30.4.2023       - 200,-Kč  
  

Ubytování :  4 noci na severu ostrova a 3 noci ve Funchalu.  Dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením.  

Stravování :  snídaně v restauracích hotelů.  Další strava je individuální.      

Doprava:       na ostrov a zpět letecká a po ostrově pronajatým osobním vozem, případně mikrobusem. 

 

 



ŠPANĚLSKO         zájezd s lehkou turistikou a koupáním v moři          NOVINKA !!! 

MALLORCA – OSTROV SLUNCE  
Nejkrásnější túry na Mallorce + Palma de Mallorca 

                          25.9. – 2.10. 2023  (po-po)         č.zájezdu 3225093      
 

Super novinka – lehká turistika s koupáním v moři na slunečním ostrově. Mallorca nabízí velké 

množství turistických tras v pohoří Tramuntana na severozápadě ostrova, které dosahuje zhruba výšky 

našich Krkonoš. Trasy vedou olivovými háji, ovocnými sady, kolem kamenných zídek, starých klášterů  

a hradů s parádními výhledy na hory a moře. Výhodou je malé množství turistů, protože většina návštěvníků 

přilétá na ostrov za koupáním v moři. Na každý den je plánována půldenní lehčí túra, návštěva nějakého 

zajímavého místa na ostrově a koupání na nádherných písečných plážích vyhřátého moře. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 

1.den: sraz na letišti v Praze (Vídni). Přímý let na Mallorcu. Po odbavení a vyzvednutí auta přejezd do 

centra hlavního města Palma de Mallorca. Prohlídka katedrály nad přístavem, historického centra města se 

spletí uliček mezi kamennými domy, obchůdky, bary a restauracemi. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd do vesničky Orient. Túra „Z Orientu ke hradu Castell ď Alaró“ (cca 3 hod.). Trasa 

vede malebným údolím ke starobylé maurské pevnosti. Od hradu jsou krásné výhledy na vrcholy pohoří 

Tramuntana. Cestou zpět přes statek Finca Es Verger (restaurace s nabídkou venkovských specialit). 

Odpoledne návrat na ubytování, koupání, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd k jezeru uprostřed pohoří. Túra „Od jezera Cuber přes Ľ Ofre do Sólleru“ (cca 5 

hod.). Trasa pod vrcholem Ľ Ofre, zájemci si mohou zdolat vrchol s krásným výhledem na hory a jezera. 

Poutní stezkou jedním z nejkrásnějších kaňonů Mallorcy, sevřeného skalními stěnami přes vesnici Biniaraix 

do  přímořského letoviska Sóller. Prohlídka, koupání. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani autem do Valldemossy – nejnavštěvovanější výletní cíl ostrova. Túra „Okruh kolem 

Valldemossy“ (cca 4 hod.). Kolem městečka přírodním parkem Son Moragues, po starých jezdeckých 

cestách s výhledy na pobřeží. Prohlídka města vč. kláštera. Odjezd na ubytování, koupání, večeře, nocleh. 

5. den: po snídani autem do Banyalbufar. Túra „Port ďes Canonge“ (cca 2,5 hod.). Příjemná pobřežní túra 

s koupáním. Stezka borovicovými lesy, pod převislými skalními stěnami k moři a malému přístavu a zpět. 

Proohlídka vesnice Banyalbufar – nejkrásnější terasy nad mořem, kde se pěstuje ovoce, zelenina, olivy  

a svatojánské chleby. Zastávka u strážní věže s překrásnými výhledy. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

6.den: po snídani přejezd do vesnice Sa Calobra. Túra „Torrent de Pareis“ (cca 2 hod.). Nahlédnutí do 

největšího přírodního divu Mallorcy, soutěsky, kterou mezi skalami vytvořila říčka. Zájemci mohou projít 

celou soutěskou (cca 5,5 hod.). Koupání na krásných plážích, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

7.den: po snídani autem na východ ostrova. Prohlídka Dračí jeskyně – největší krápníková jeskyně na 

ostrově s největším podzemním jezerem na světě. Návštěva tří klášterů ve třech poschodích nad sebou, na 

stolové hoře, s nádhernými výhledy. Koupání v přírodních zátokách (plážový ráj na východním pobřeží). 

Návrat na ubytování, koupání, večeř, nocleh. 

8.den: po snídani autem do Sant Elm. Túra „Ke zřícenině kláštera Sa Trapa.)“ (cca 3 hod.). Okružní túra 

v blízkosti pobřeží s výhledem na „Dračí ostrov“ ke klášteru a zpět. Nebo koupání v Sant Elm (pláže, 

restaurace). Odpoledne odjezd na letiště. Večer odlet zpět do Prahy (Vídně). 
 

cena :   31.950,- Kč/osoba                                                Min. počet účastníků: 7 osob.                

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

zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po ostrově autem, 7x ubytování s polopenzí,  

technický doprovod, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění typ A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os)   do 31.3.2023      - 400,-Kč   

                                                                                               do 30.4.2023       - 200,-Kč  
  

Ubytování :  hotel, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. 

Stravování : polopenze v restauraci hotelu.  Další strava je individuálně s využitím restaurací a obchodů.  
 

Doprava:      na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová) a po ostrově pronajatým osobním vozem.   
 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


ALBÁNIE         pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři          NOVINKA !!!      

ALBÁNIE – ZEMĚ ORLŮ  
Theti + Krujë + Gjirokastër UNESCO + Berat UNESCO  

 Saranda + Butrint UNESCO 

                        25.9. – 2.10. 2023 (po-po)              č.zájezdu 32250931           
 

Naše super novinka. Albánie, v překladu země orlů. Zapomenutý kout Evropy, jejíž největší devizou je 

nádherná, nedotčená příroda. V krajině najdete spoustu kaňonů, hluboké lesy, rozlehlé pláně, zapomenuté 

horské vesnice se svéráznými, ale vstřícnými obyvateli, křišťálové potoky a kouzelná přímořská letoviska 

s písčitými plážemi a restauracemi, které zvou k relaxaci. Pro milovníky historie nabízí spoustu antických 

amfiteátrů a památek UNESCO. Tato země se stává čím dál více lákavou a nabízí nezapomenutelné 

vzpomínky pro ty, kteří chtějí zažít „evropskou exotiku“.  Albánie má opravdu netradiční kouzlo a ještě 

nějaký čas, než ji dostihne západní civilizace, ho mít bude.  
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 

1.den: sraz na letišti v Praze (Vídni), odlet do Tirany. Přílet a po odbavení a vyzvednutí aut odjezd na 

ubytování. Cestou prohlídka unikátního největšího a nejzachovalejšího mostu, dlouhého 108 m, z časů 

Osmanské říše. Příjezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd na sever do horské vesnice Theti, ležící v národním parku pod pohořím Prokletije. 

Cesta vede opravdu nádhernou horskou přírodou a obklopují ji vysokohorské štíty. Po příjezdu ubytování  

a zájemci krátká túra k 30 m vysokému vodopádu Grunas, kolem Thétské věže Kulla. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani odjezd do Krujë, je známo jako rodné město albánského národního hrdiny Skanderbega. 

Prohlídka hradu a muzea. Přejezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani k jezeru Ohrid. Prohlídka rybářské vesničky Lin. Možnost oběda s vyhlášenou specialitou 

– jezerním pstruhem Koran. Přejezd do Korcë, město se spousto zajímavých památek, nádherně upraveným 

centrem, protkaným obchůdky, restauracemi a kavárnami a vyhlášeným albánským pivovarem. Návštěva 

pivovaru. Ubytování. Večeře, nocleh. 

5.den: po snídani vyrazíme dále na jih k městečku Përmet. Zastávka u starého kamenného mostu, u něhož 

vyvěrají termální prameny, koupání v přírodních jezírkách nebo turistika kaňonem, který začíná za mostem. 

Përmet – město růží, horské městečko s výrobou místních specialit. Návštěva Městské skály, promenády. 

Ubytování. Večeře, nocleh. 

6. den: po snídani městečko Gjirokastër – UNESCO, tradiční osmanské město. Prohlídka starého centra, 

s domy s břidlicovými střechami a citadely s nádhernými výhledy. Přejezd k jezeru Modré oko. Geologická 

rarita, malé jezírko, jehož voda přichází hluboko ze země a svou barvou a tvarem připomíná lidské oko. 

Zájemci krátké koupání. Butrint – UNESCO, je nejvýznamější archeologické naleziště na břehu laguny 

Butrintského jezera, kde míří nejvíce zahraničních turistů. Po prohlídce areálu přejezd do Sarandy, příjemné 

mořské letovisko s písečnými plážemi. Ubytování. Večeře, nocleh. 

7.den: po snídani k hradu Palermo, který stojí na poloostrůvku v moři. Prohlídka hradu nebo koupání. 

Přejezd do Beratu – UNESCO, jednoho z nejhezčích a nejzajímavějších měst Albánie, přezdívaného „bílé 

město“ tisíce oken. Prohlídka starého města, mešity, most Gorica. V noci přejezd na letiště. 

8. den: brzy ráno odlet zpět do Prahy (Vídně). 
 

cena :    29.950,- Kč/osobu                                                Min. počet účastníků: 4 osoby.                

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Albánie a zpět nízkonákladovou společností, letištní a bezpečnostní taxy, 

palivový příplatek, příplatek za velké odbavené zavazadlo, dopravu po Albánii dle programu, 6 x ubytování  

s polopenzí, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy, ochutnávku vína 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os.)   do 31.3.2023      - 400,-Kč   

                                                                                                do 30.4.2023       - 200,-Kč  
  

Ubytování :   hotely a penziony.  Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové, s vlastním nebo společným soc.   

                       zařízením. 

Stravování :  polopenze. Další strava je individuální.   

Doprava:      do Albánie a zpět letecká. V místě pronajatým osobním vozem.    



KYPR                    zájezd s lehkou turistikou a koupáním v moři          NOVINKA !!! 

KYPR – AFRODITIN OSTROV  
Pohoří Trodos + Afroditino jezírko + Kyrénia + Agía Nápa 

                         7. – 14. října 2023  (so-so)          č.zájezdu 3207103      
 

Super novinka – lehká turistika s koupáním v moři na ostrově zalitém sluncem. Kypr je ostrovem, kde 

podle řeckých bájí vystoupila z mořské pěny bohyně krásy Afrodita. Na každý den je plánována lehčí túra 

na dopoledne, návštěva nějakého zajímavého místa na ostrově a koupání na nádherných písečných plážích 

vyhřátého moře. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
1.den: sraz na letišti v Praze (Vídni). Přímý let na Kypr.  

2.den: po odbavení a vyzvednutí auta přejezd na ubytování. Ubytování, odpočinek. Po snídani přejezd na 

poloostrov Akamas, který je rájem přírodovědců. Od Afroditiny lázně okružní túra „Aphrodite Natural 

Trail“ poloostrovem k Modré laguně a „prameni lásky“ (Fontana Amorosa). Cestou zpět přes Moutti Tis 

Sotiras si odpočineme na lavičkách s výhledy na moře. Trasa končí u taverny na pláži – možnost koupání. 

Trasa celkem 12 – 15 km. Návrat na ubytování se zastávkou na ochutnávku vína, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd do pohoří Trodos, pokrytého lesy. Túra „Persephone a Kaledonia Trail“ míří ke 

Kaledonskému vodopádu a do oblíbeného letoviska Páno Plátres. Cestou několik hezkých vyhlídek. Trasa 

cca 12 km. Zájemci si mohou vybrat i trasu, která vychází ze stejného místa, „Nature Trail“. Vede kolem 

Olympu (nejvyšší hora Kypru, na kterou se nedá vylézt) s výhledy až na Limassol. Cestou uvidíte několik 

set let staré jalovce a různé druhy rostlin. Trasa cca 7,5 km nebo 15 km. Odpoledne návštěva nejbohatšího  

a nejmocnějšího kláštera Kýkko, s velmi bohatou výzdobou a zlatými mozaikami. Zájemci mohou vyjít na 

horu Throni nad klášterem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd k soutěsce Avakas „Avakas George“. Turistika mezi vysokými skalními stěnami 

až k vyhlídce a zpět. Celkem cca 7 km. Zastávka na krásné pláži Coral, možnost koupání. Odpoledne 

zastávka u mořské jeskyně mezi skalními útesy a Afroditiny skály – na tomto místě se dle legendy měla 

bohyně Afrodita poprvé dotknout pevné půdy. Prohlídka města Páphos UNESCO (přístavní pevnost, kostel, 

královské hroby, mozaiky). Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

5. den: po snídani opět do pohoří Trodos. Trasa „Venetian Bridges Trail“ vede kouzelnou krajinou, přes tři 

benátské mosty z 16. století. Trasa cca 9,5 km. Přejezd na ubytování, koupání, večeře, nocleh. 

6.den: po snídani výlet do turecké části ostrova. Zastávka na prohlídku jednoho z křižáckých hradů sv. 

Hilariona s nádhernými výhledy na město Kyrénia – prohlídka městečka. Zastávka v Bellapais. Cestou zpět 

zastávka v kouzelném městě květin Gazimagusta (pevnost, hradby). Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

7.den: po snídani turistika na Cape Greko k mořské jeskyni a přírodnímu mostu na kraji moře po European 

Walking Route, cca 4 km. Návrat na ubytování, koupání v moři, večeře, nocleh. 

8.den: brzy ráno odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy (Vídně). 
 

cena :   29.990,- Kč/osoba                                                Min. počet účastníků: 7 osob.                

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

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

6x večeře, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění typ A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os)   do 31.3.2023      - 400,-Kč   

                                                                                               do 30.4.2023       - 200,-Kč  
  

Ubytování :  4 noci na západě ostrova a 3 noci na východě, hotely - dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. 

Stravování : polopenze v restauraci hotelu.  Další strava je individuálně s využitím restaurací a obchodů.  

Doprava:      na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová) a po ostrově pronajatým osobním vozem.   
 
 

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


POLSKO + SLOVENSKO        turisticko - poznávací zájezd       OBLÍBENÁ AKCE !!! 

ZAKOPANÉ  +  ROHÁČE        
Turistika nebo poznání pod štíty velehor  

                      14. – 15. října 2023  (so-ne)      č.zájezdu 3214103 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu a Oravu do centra Roháčů na Zverovku. V čase 9.00 - 

17.30 hod. turistika v masívu Roháčů dle zdatnosti jednotlivců - Roháčský vodopád, Tatliakova chata, sedla 

a štíty Roháčů, méně zdatní návštěva skanzenu, jeskyně a pěší trasa do Habovky. Zájemci přejezd do Oravic 

a turistický okruh Juráňovou dolinou. Odpoledne krátké koupání (3 hod.) v termálech nebo posezení ve 

stylové kolibě. Místo turistiky možnost celodenního koupání v moderním komplexu termálů Oravice – viz. 

katalog termály. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.    
 

2.den: po snídani přejezd do polského horského městečka Zakopané.  

Zájemci o celodenní koupání v termálech – vysednou ráno v Chocholówě a celodenní koupání v místních 

termálech. 

Zájemci o celodenní turistiku – vysednou v obci Kiry před Zakopaným a navštíví dolinu Kościeliska - 

nejkrásnější dolina polských Tater. Průchod dolinou kolem horského potoka Kirowa voda na chatu Ornak 

(občerstvení) a zpět. Po trase návštěva jeskyní – Mrozna jaskynia – 571 m dlouhá osvětlená jeskyně - nebo 

neosvětlených jeskyní Mylna, Raptawicka, kudy vedou oficiální turistické cesty (nutnost baterky, možnost 

ušpinění, místy adrenalinový průchod po čtyřech). Výběr dle zdatnosti jednotlivců. Turistika zabere cca 3-4 

hodiny, návštěvy jeskyní 2-3 hod. Na chatě Ornak občerstvení. Možnost výstupu k plesu nad chatou.  
 

Zájemci o poznání – celodenní pobyt v horském městečku Zakopané. Návštěva starého dřevěného kostela. 

S průvodcem okruh starou částí městečka se spoustou dřevěnic, muzeí, obchůdků, vyhlášených cukráren  

a hospůdek. Zastávka u obráceného domu stojícího na střeše. Zájemci výjezd lanovkou (pěší výstup) na 

Gubalówku – vyhlídkové místo na Vysoké Tatry a krátká procházka. Návštěva tržiště, které je plné lidových 

výrobků ze dřeva, kůže, textilu a skla, horalských punčů, grilovaných sýrů a dalších pochutin. Později 

odpoledne odjezd domů. Návrat do 21.00 hod. 
 

cena :   3.470,-Kč/osoba                                                              Min.počet účastníků:  35 osob.                                                                                  
  

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

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

Cena nezahrnuje: vstupy 
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.3.2023                        - 100,-Kč      

                                                                                                  do 30.4.2023                          - 50,-Kč  
                 děti do 12 let                                                                                                         - 300,-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 :   privátní domy, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, na vyžádání 3 lůžkové.  

Stravování :  snídaně i večeře přímo na ubytování. V Zakopaném velké množství stylových hospůdek a   

                       restaurací. 

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

Nástupní místa:  Uherské Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč. 

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

 

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

Uh.Hradiště a míst po trase zájezdu. 

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

a v Polsku. Vícedenní autobusové zájezdy do termálů.  
 

 

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

http://www.rapantaspol.cz/


ŠPANĚLSKO        pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři      NOVINKA !!!   

 TENERIFE – KANÁRSKÉ OSTROVY 

„ostrov, který vás okouzlí + král sopek“ – nejvyšší hora Španělska 

                                   17. – 24. října 2023  (út-út)             č.zájezdu 3217103      
 

Prodlužte si léto na ostrově Tenerife, který je jedinečný. Tmavomodrý oceán a nádherné pláže s vyhřátou 

vodou, příkré pobřeží a soutěsky, hluboké lesy a pustina. Sopka Pico del Teide uprostřed bizarního lávového 

moře. Příroda se zde ukazuje v celé své nádherné rozmanitosti. Procházky městy připomínajícími koloniální 

dobu, staré kostelíky, kamenné domky a pyramidy vás nadchnou. V útulných hospůdkách ochutnáte zdejší 

tradiční kuchyni a výborné víno. A k tomu všemu zde svítí slunce po celý rok. 

Hotelové ubytování v apartmánech s kuchyňkou a lednicí v Puerto de la Cruz na severu ostrova je velmi 

výhodné pro poznávání města i ostrova. Kousek od hotelu je centrum města, restaurace, Aquapark i moře.     
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: Sraz na letišti v Praze (Vídni). Přímý let na Tenerife. Ubytování na hotelu a večerní prohlídka kostela a 

centra města, ze kterého vyplouvaly lodě do Nového světa, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd přes hory do osady Masca (staré kamenné domy). Sestup soutěskou Barranco de 

Masca (cca 3,5 hodiny) k pláži. Lodičkou plavba pod 900 metrů vysokými skalními útesy Los Gigantes do 

Acantilados de Los Gigantes. Prohlídka městečka a koupání na pláži nebo ve vyhřívaných bazénech. Nocleh.   

3.den: po snídani přejezd do Güimaru a prohlídka muzea – pyramidy Guančů (původní obyvatelé ostrova), 

expozice věnovaná mořeplavci Thoru Heyerdalovi, zahrady. Odpoledne prohlídka hlavního města ostrova – 

Santa Cruz de Tenerife. Budova Opery, pevnost, procházka centrem města, nádherný park, koupání v místních 

bazénech. Návrat na ubytování a cestou zastávka v La Victoria v restauraci Guachinche na večeři – kanárská 

kuchyně. Nocleh. 

4.den: po snídani do Národního parku Teide - UNESCO. Výjezd lanovkou do 3 555 metrů - pod nejvyšší vrchol 

Španělska – kouřící Pico del Teide (3718 metrů).  Lanovkou zpět do údolí. Procházka v oblasti lávových polí 

gigantického kráteru vyhaslé sopky. Skalní útvary Mirador de La Ruleta. Nocleh.  

5. den: po snídani La Orotava – karnevalové město, balkónové domy, nádherné parky a mlýny. Icod de Los 

Vinos – vinařská vesnice – prohlídka centra a nejstaršího dračince na ostrově - Drago Milenario – posvátný 

strom původních obyvatel. Garachico – městečko zničené výbuchem sopky, ze kterého se vyváželo víno. 

Možnost koupání v lávových lagunách (pokud budou otevřeny). Návrat na hotel, nocleh. 

6.den: po snídani přejezd do pohoří Anaga na severovýchodě ostrova. Na Emita Cruzdel Carmen krátká túra po 

staré formanské cestě vavřínovým lesem (cca 2 hodiny). Cesta pohořím se zastávkami na výhledových místech. 

San Andrés – koupání na nejznámější pláži ostrova Playa de Las Teresitas, která má uměle navezený žlutý písek 

ze Sahary. Prohlídka vesnice skalních obydlí Chinamada. Túra překrásnou krajinou – sestup k pobřeží. (cca 2.5 

hodiny) do vesnice Punta del Hidalgo.  Zastávka na prohlídku Banka de Vino s možností nákupů vína. Nocleh.  

7.den: po snídani výjezd do hor se zastávkou u tábořiště La Caldera - v bývalém kráteru sopky. Túra (cca 3 

hodiny) z vesnice Vilaflor (nejvýše položená vesnice celého Španělska) k hliněným pyramidám Paiseje Lunar. 

Zastávka u největších borovic na ostrově a návrat zpět krásným borovicovým lesem. Zájemci mají dopoledne 

možnost návštěvy Lago Martiánez – bazény se slanou vodou. Odpoledne zájemci návštěva Loro Parque – 

zahrada papoušků, ZOO, botanická zahrada s podmořským světem a hlavně cvičené kosatky, delfíni atd. Nocleh.    

8.den: po snídani vyklizení pokojů. Přejezd do San Cristóbal de La Laguna a prohlídka centra města, které je na 

seznamu památek UNESCO. Bývalé hlavní město ostrova. Volno ve městě, kde se dochovaly staré domy ze 

XVII.-XVIII. století.  Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy (Vídně). 

 cena :    36.590,- Kč/osobu                                               Min. počet účastníků: 4 osoby                

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět s nízkonákladovou společností, letištní a bezpečnostní taxy, 

palivový příplatek, dopravu po ostrově autem, 7x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku  

a kom. cestovní pojištění typ A30.  Cena nezahrnuje: vstupy 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os)   do 31.3. 2023      - 500,-Kč   

                                                                                               do 30.4. 2023       - 200,-Kč  
  

Ubytování :  7x - hotel. Jedná se o apartmány, kdy vždy dvě dvoulůžkové ložnice mají společnou koupelnu   

                       s toaletou, obývací pokoj s posezením, zařízenou kuchyňku s lednicí a velký balkón.   

Stravování :  snídaně formou bufetu v restauraci hotelu.  Další strava je individuální s možností vaření a   

                       využitím místních restauracích.     

Doprava: na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová) a po ostrově pronajatým osobním vozem, případně mikrobusem. 



IZRAEL                             poznávací zájezd a koupáním v moři             NOVINKA !!! 

IZRAEL – ZEMĚ NÁDHERNÝCH MÍST A PAMÁTEK  
NAZARET + BETLÉM + JERUZALÉM + MRTVÉ MOŘE 

                       2. – 9. listopadu 2023  (čt-čt)       č.zájezdu 3202113      
 

Super novinka – poznávání s koupáním v Mrtvém moři. Izrael - Most mezi Evropou, Afrikou a Asií. Nikde na 

světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 10000 let jako právě v Izraeli. Nikde jinde nevzniklo tolik 

filozoficko – náboženských proudů jako na území Izraele. Izrael je svatou zemí pro křesťany, židy a muslimy. Izrael 

je prostě nádherný, a pokud jste jej ještě nenavštívili, není už proč déle váhat! 

 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 

1.den: sraz na letišti v Praze (Vídni). Přímý let do Tel Avivu. Po odbavení přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani navštívíme město Nazaret, kde zhlédneme největší kostel na Středním východě – kostel 

Zvěstování a synagogu, kde Ježíš prohlásil, že je Mesiášem. Poté se vydáme na naši první cestu do oblasti 

Galileje, Kafarnaum – rybářská vesnice na březích Galilejského jezera, kde se nachází pozůstatky staré synagogy 

a dům Sv. Petra, kde Ježíš začal kázat a učinil zde mnoho zázračných uzdravení. Po obědě se přesuneme do 

Golanských výšin k památníku padlých 77. praporu v Údolí slz. Za jasného počasí výhledy do Sýrie. Odjezd na 

ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd do starého města Jeruzalém. Procházka po starém městě, které se téměř celé rozkládá 

na Chrámové hoře. Západní část stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, kam se podíváme. Poté se pěšky 

projdeme po známé Křížové cestě (Via Dolorosa) až na horu Golgotu (Kalvárie), kde se nachází Chrám Božího 

Hrobu, zde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani projdeme město, kde se podle evangelia narodil Ježíš Kristus. Navštívíme hlavní památky – 

Chrám Narození Páně Ježíše Krista a Pole pastýřů. Odpoledne se vydáme do Jeruzaléma, první zastávkou bude 

Olivetská hora, ze které se naskytne nádherný výhled na celé město a jeho okolí. Návrat na ubytování, večeře, 

nocleh. 

5. den: po snídani přejedeme do oblasti, kde se ocitneme na nejnižším místě na zemi, na březích Mrtvého moře 

(420 m pod hadinou moře). Vypravíme se lanovkou na pevnost Masada (UNESCO), která se nachází na 

vrcholku izolovaného skalního útesu a tato pevnost se během první židovské války stala posledním místem 

odporu proti Římanům. Pak se můžeme těšit na koupání v Mrtvém moři. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

6.den: po snídani návštěva Muzea holokaustu, vesničky Ein Kerem a Muzeum diamantů (velmi zajímavé). 

Večeře, nocleh. 

7.den: po snídani se vydáme směrem k pobřeží Středozemního moře, kde se nachází město – Jaffa. Starobylé 

město, které je označováno za jedno z nejstarších měst na světě. Projížďka centrem Tel Avivu (UNESCO). 

Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.   

8. den: brzy ráno odjezd na letiště. Odlet zpět do Prahy (Vídně). 
 

cena :   39.500,- Kč/osoba                                             Min. počet účastníků: 18 osob.                

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět, příplatek za velké odbavené zavazadlo, letištní a bezpečnostní 

taxy, palivový příplatek, dopravu mikrobusem, 7x ubytování s polopenzí, technický doprovod, místního průvodce, 

vstupy na místa uvedená v programu, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy, které nejsou uvedeny v programu. 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 20.000,-Kč/os)   do 31.3.2023      - 400,-Kč   

                                                                                               do 30.4.2023       - 200,-Kč  

 

Ubytování :  hotel, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. 

Stravování : polopenze.  Další strava je individuálně s využitím restaurací a obchodů.  

Doprava:      na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová) a po ostrově pronajatým osobním vozem.   

 

 

 

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

 

 
 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


MAĎARSKO + SLOVINSKO          adventní zájezd                               NOVINKA !!!          

 ZÁHŘEB + MARIBOR + OLIMIA  
pohodový adventní relax a vánoční trhy 

 

                  1. – 3. prosince 2023  (pá-ne)       č.zájezdu  3201123 
 

Adventní novinka mezi poznávacími zájezdy! Návštěva hlavní města Chorvatska Záhřeb - turisty opomíjené 

město, kolem kterého projedou v létě k moři, nabízí řadu historických památek. V posledních třech letech patří 

mezi jedno z nejkrásnějších vánočně vyzdobených měst. Večerní procházka nasvíceným městem adventní 

kouzlo ještě umocní. Město Maribor se řadí svou adventní výzdobou a trhy mezi nejvyhledávanější ve 

Slovinsku. Ubytování a relax v luxusních moderních termálech umocní pohodovou atmosféru tohoto zájezdu. 

Nezklame ani slovinská kuchyně, která je vyhledávána gurmány. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd kolem půlnoci ze Zlína. Průjezd Maďarskem a Slovinskem do Záhřebu. Prohlídka města, 

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

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

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

střechou, středověkou věž Lotrščak, chorvatský parlament. Volno na vánočních trzích, kde doporučujeme 

ochutnat místní gastronomické speciality a víno. Navečer uvidíme krásně nasvícený Záhřeb. Přejezd na 

ubytování, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd autobusem do vedlejší vesnice. Návštěva čokoládovny, možnost nákupu. 

Procházka ke klášteru s nádhernou velmi zajímavou fasádou. Zastávka ve vinařské výrobě na ochutnávku 

zdejšího výborného vína. Přejezd do druhého největšího města Slovinska - Mariboru. Prohlídka  nádherně 

vánočně vyzdobeného města - historické centrum, katedrála z 12. století, radnice, hrad a muzeum vína, u 

něhož roste nejstarší vinná réva na světě. Volno na trzích, možnost návštěvy pivovaru v centru města. 

Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. Zájemci mohou zůstat celý den v termálech a koupat se. 

3. den: po snídani koupání v moderních termálech. Špičkový 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, saunami. Nabízí léčebné, lázeňské a wellness procedury a uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Voda je 

výborná na pokožku, urychluje obnovu kožních buněk, odbourává stres a zklidňuje mysl. Později odpoledne 

odjezd zpět do ČR. Návrat do Zlína kolem půlnoci. 
  

cena :  6.050,-Kč/osoba                                       Min. počet účastníků: 35 osob 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, neomezené koupání v termálním komplexu, 

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

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2000,-Kč/os.)  do 31.3.2023                                 -150,- Kč 

                                                                                               do 30.4.2023                                   -50,- Kč 

                 děti do 12 let/15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let      - 600,- (nelze sčítat)/ - 50,-Kč  

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

Ubytování :   moderní hotel u termálů. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové, se soc. zařízením.   

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

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

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

nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase. 
 

 
 

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

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

 
 

 

http://www.rapantaspol.cz/


POLSKO                    poznávací zájezd na vánoční trhy            OBLÍBENÁ AKCE !!! 

ADVENT V ZAKOPANÉM  

A KRAKOWĚ       
kouzlo Vánoc pod štíty velehor i v královském městě 

                  9. – 10. prosince 2023   (so-ne)    č.zájezdu 3209123 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu a Oravu do polského horského městečka Zakopané. 

Zájemci návštěva nového moderního kostela i starého dřevěného, s průvodcem okruh starou částí městečka 

se spoustou dřevěnic, muzeí, obchůdků a hospůdek. Zastávka u obráceného domu stojícího na střeše a ve 

vyhlášeném pivovaru s grilovanými pochutinami. Možnost výjezdu lanovkou na Gubalówku – vyhlídkové 

místo na Vysoké Tatry nebo projížďka koňským spřežením na úpatí hor. Návštěva vánočních tržišť plných 

lidových a vánočních výrobků, horalských punčů, grilovaných sýrů a dalších pochutin. To vše podbarvené 

lidovým folklórem. Večer přejezd na ubytování. 

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

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

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

cena :   3.670,-Kč/osoba                                                              Min.počet účastníků:  35 osob.                                                                                  
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 1x  ubytování se snídaní, technický doprovod, obecní poplatky,   

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

Cena nezahrnuje: vstupy  
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.7.2023                          - 100,-Kč      

                                                                                                  do 31.8.2023                            - 50,-Kč  
                 děti do 12 let (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                                           - 300,-Kč 

                 děti 12 - 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 blízko termálů, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, na vyžádání 3 lůžkové.  

Stravování :  snídaně na ubytování. V Zakopaném velké množství hospůdek a restaurací, na tržištích 

                       dostatečné množství občerstvení. 

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

Nástupní místa:  Uh. Hradiště (min. 8  osob), Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč. 

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

DÁRKOVÝ POUKAZ 

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

 

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

                      573 776 580                               774 742 307     

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

mailto:rapant@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 
                             Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín           

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

 

 

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


Kompletní seznam – vícedenní zájezdy do termálů 2023 – CK Rapant  Zlín  

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

11.2.-14.2. Slovensko - Oravice hotel 1/2-1/4 7.950,- 3xN,3xPP pod vrcholy Tater 

7.4.-10.4. Maďarsko – Hegykö – Neusiedler.j. hotel 1/2-1/3 8.460,- 3xN,3xPP,bazény VELIKONOCE v termálech 

15.4.-16.4. Polsko - Chocholów  + Bukowina hotel 1/2-1/4 3.640,- 1xN, 1xSN super termály pro každého 

28.4.-1.5. Slovinsko – Podčetrtek - Olimia hotel 1/2-1/3 8.970,- 3xN,3xPP,bazény krásné termály - NOVINKA 

5.5.-8.5. Maďarsko – Egerszalók, Demjén hotel 1/2-1/3 8.610,- 3xN,3xPP koupání i v jeskyních 

1.6.-4.6. Maďarsko – Zalakaros, Kehida hotel 1/2-1/3 8.920,- 3xN,3xPP termály u Balatonu 

25.6.-29.6. Slovinské pobřeží – moře + bazény vily 1/2-1/3 11.550,- 4xN,4xPP,bazény hotel přímo u moře 

5.7.-9.7. Slovinské pobřeží – moře + bazény hotel 1/2-1/3 12.550,- 4xN,4xPP,bazény hotel přímo u moře 

26.7.-30.7. Slovinsko - Čatež + Záhřeb  hotel 1/2-1/4 12.550,- 4xN,4xPP,bazény největší slovinský aquapark 

7.9.-10.9. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.860,- 3xN,3xPP,bazény super termály, výborná strava 

28.9.-1.10. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 6.980,- 3xN,3xPP super termály pro každého 

14.10.-15.10. Oravice (SK) + Chocholów (PL) penz. 1/2-1/4 3.440,- 1xN,1xPP termály pod vrcholy Tater 

17.11.-19.11. Maďarsko – Mošoň hotel 1/2-1/3 6.550,- 3xN,3xPP,bazény oblíbené termály 

9.12.-10.12. Polsko - Chocholów + Krakow hotel 1/2-1/3 3.640,- 1xN,1xSN termály + adventní trhy 

26.12.-29.12. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.960,- 3xN,3xPP,bazény super termály, výborná strava 

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

Skupiny nad 35 osob 
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody. Organizátor – 1 místo 

zdarma. Možnost úhrady fakturou. Průvodce a doporučené programy.  

Trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY DO TERMÁLŮ   leden-duben 2023 

Mosonmagyaróvár (Mošoň)   Maďarsko 

stř. 8.2.      stř. 8.3.       po. 10.4. cena:  790,- / 770,-Kč 

Velký Meder   Slovensko 

so. 25.2.     so. 18.3.      čt. 20.4. cena:  820,- / 800,-Kč 

Dunajská Streda   Slovensko 

so. 25.2.     so. 18.3.      čt. 20.4. cena:  810,- / 790,-Kč 

Malé Bielice   Slovensko 

čt. 19.1.      čt. 30.3.      čt. 27.4. cena:  650,- / 630,-Kč 

Oravice   Slovensko 

so. 28.1.      so. 8.4.       cena:  900,- / 880,-Kč 

Chocholów   Polsko 

so. 28.1.      čt. 16.2.      čt. 23.3.      so. 8.4.       cena:  920,- / 900,-Kč 

Bukovina   Polsko 

čt. 16.2.      čt. 23.3.       cena:  950,- / 930,-Kč 
 

 

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. 

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

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


Stühleck  - Rakousko 
 

(Spital am Semmering) - sjezdaři 

 

Termíny:  
 

21.1.2023 (so) 

15.2.2023 (stř) – JARNÍ PRÁZDNINY 

11.3.2023 (so) 

 

Cena:   

dospělá osoba 2003 a starší                                     2.590,- Kč 

mládež 2004 – 2007                                                  2.410,- Kč 

děti 2008 a mladší                                                    1.890,- Kč 

děti 2017 a mladší v doprovodu rodiče                 ZDARMA 

studenti 1998 – 2003 (nutno předložit doklad)     2.410,- Kč 
 

Cena zahrnuje:  

 dopravu autobusem 
 celodenní skipas 
 technický doprovod 
 pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. transportů (pouze na 

sjezdovkách), trvalé následky úrazů, pojištění na škodu 3. osobě. 
 

Přejezd do lyžařského střediska Stühleck cca 90 km za Vídní. Celodenní lyžování v moderním štýrském 

středisku. Předností tohoto střediska jsou široké dobře upravované sjezdovky převážně střední náročnosti, kryté 

sedačkové lanovky, areály pro snowboardisty, sjezdovka a vlek pro děti, lyžařská škola, sáňkařská dráha, 

půjčovna lyží a vybavení, občerstvení a hlavně tisícimetrové převýšení při sjezdu. Sjezdovky byly oceněny 

„Štýrskou pečetí kvality pro sjezdovky“.                                                                                   www.stuhleck.at 

 

NASEDÁNÍ:    

4.10 Lípa – zast. Rybárna, 4.15 Želechovice – zast. křižovatka, 4.20  Zlín – zast. nad nemocnicí – Věžové 

domy, 4.25 Zlín – trolej. zast. u ABS – podchod, 4.30  Malenovice – křižovatka, trolej. zast.,  4.35 

Kvítkovice – Lidl, autobus. zast. směr Napajedla,   4.40 Napajedla – AN, 4.55 Kunovice – benzinka 

MOL,  5.35 Veselí n. Mor. – autob. zastávka,  5.45 Strážnice – h. Strážnice, 5.55 Hodonín-Lužice – 

benzinka ÖMV.                                       

 

Návrat do 22.00 hod. 
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz 
 

CELODENNÍ 

SKIPAS V 

CENĚ 

http://www.stuhleck.at/

