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

chodit pěšky a do kopce se měli o co opřít. 

 

Zahraniční zájezdy: nabízíme připojištění na COVID-19 pro osoby do 69 let 

 
 

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

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307     (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
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Vážení klienti, příznivci cykloturistiky.   
      

     Děkujeme vám za přízeň, kterou věnujete naší cestovní kanceláři. Minulá sezóna neproběhla podle našich 

představ. Mnoho z vás bylo přihlášeno na zájezdy, které s ohledem na zákazy nebylo možno realizovat. Věříme, že 

tyto zájezdy budeme moci absolvovat v sezóně nastávající a nabízíme vám je v našem novém katalogu. Poukazy, 

které mnoho z vás obdrželo od naší cestovní kanceláře, můžete použít jako zálohu při sepisování smlouvy na zájezd 

v příští sezóně. Doufáme, že si z naší nové nabídky vyberete a že se brzy na některém z našich zájezdů potkáme. 

Svojí účastí podpoříte dobré fungování naší kanceláře i v příštích letech. 

     A jaké akce vám můžeme doporučit? Ze zahraničních oblíbené Slovinské pobřeží, Dolomity, Lužická jezera, Perly 

východního Maďarska, Lago di Garda, Liptov nebo Pod Tatrami kolem polských termálů. Z tuzemských třeba stále 

oblíbené Krušné hory, Český ráj, Chodsko, Křivoklátsko, Českobudějovicko, České a Saské Švýcarsko, Pardubicko 

nebo Babiččino údolí. Oblíbené zájezdy bývají brzy vyprodané, tak neváhejte a objednávejte co možná nejdříve. 

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

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

                                                           
 

 

Pojištění 

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

smlouvy 11- 64224 – 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.    

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

 

 

 

Všeobecné informace 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

internetových stránkách www.rapantaspol.cz 

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

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

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

 

 

Elektrokola a atypická kola nutno nahlásit při přihlašování – 

– nakládána budou pouze elektrokola potvrzená ve smlouvě!!! 

 

http://www.rapantaspol.cz/


Kompletní seznam cykloakcí CK Rapant Zlín - 2021 
datum místo ubytování cena nocí/strava             terén 

3.-6.6. Brdy – ještě nepoznané hotel 1/2-1/3 5.430,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

10.-13.6. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény rovina, luxusní termály 

10.-13.6. Slovinsko – Lendava hotel 1/2-1/3 7.750,- 3xN,3xPP,bazény zvlněný terén, termály 

10.-13.6. Šumava - centrální část, Modrava hotel 1/2-1/3 5.430,- 3xN,3xPP hřebenové trasy 

17.-20.6. Rakousko – údolí Wachau hotel 1/2-1/3 7.560,- 3xN,3xPP Dunajská cyklostezka 

17.-20.6. Z hřebenů Krušných hor – Boží Dar hotel 1/2-1/3 5.550,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

18.-20.6. České a Saské Švýcarsko hotel 1/2-1/3 4.450,- 2xN,2xPP zvlněný terén + kolem Labe 

24.-27.6. Pod Tatrami kolem polských termálů hotel 1/2-1/3 6.330,- 3xN,3xPP zvlněný terén, termály 

25.-27.6. Podyjí - Znojmo - Vranov nad Dyjí penz. 1/2-1/4 3.880,- 2xN,2xPP zvlněný terén - soutěska Dyje 

1.-4.7. Broumovsko na kole hotel 1/2-1/3 5.180,- 3xN,3xPP zvlněný terén, skalní města 

3.-6.7. Česká Sibiř – Prčice - Tábor penz. 1/2-1/4 5.180,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

4.-8.7. Slovinské pobřeží + Škocjanska jesk.  vilky 1/2-1/3 10.490,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

8.-11.7. Po hřebenu Krušných hor - Cínovec hotel 1/2-1/3 5.450,- 3xN,3xPP hřebenové trasy 

8.-11.7. Itálie – Dolomity pohodově na kole hotel 1/2-1/3 10.190,- 3xN,3xPP doliny mezi horkými velikány 

15.-18.7. Jizerské hory a Harrachov hotel 1/2-1/3 5.270,- 3xN,3xPP,bazén hřebeny a sjezdy do dolin 

15.-18.7. Česká Kanada penz. 1/2-1/3 4.950,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

21.-25.7. Slovinsko - Bled hotel 1/2-1/3 10.760,- 4xN, 4xPP,bazény pod horami kolem jezera, 

22. -25.7. Křivoklátsko na kole hotel 1/2-1/3 5.430,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

29.7.-1.8. České Budějovice a okolí hotel 1/2-1/3 5.250,- 3xN,3xPP zvlněný terén 

29.7.-1.8. Polabí - Pardubicko hotel 1/2-1/3 4.890,- 3xN,3xPP mírně zvlněná krajina 

4.-8.8. Po stopách Chodů - Domažlicko hotel 1/2-1/4 6.390,- 4xN,4xPP zvlněný terén 

5.-8.8. Pieninský nár. park - Dunajec hotel 1/2-1/3 5.540,- 3xN,3xPP zvlněná krajina, pltě 

12.-15.8. Cyklotoulky Českým rájem hotel 1/2-1/3 5.690,- 3xN,3xPP zvlněná krajina, skalní města 

19.-22.8. Českolipsko - Ralsko hotel 1/2-1/3 5.690,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

26.-29.8. Adršpach a Babiččino údolí  hotel 1/2-1/4 5.160,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

26.-29.8. Liptov – pod vrcholy Tater  penz. 1/2-1/3 5.440,- 3xN,3xPP sjezdy dolinami pod horami 

31.8.-6.9. Itálie – Lago di Garda jih + Verona hotel 1/2-1/3 11.980,- 4xN,4xPP kolem jezera, koupání 

2.-5.9. Kolem Lipna kolem hotel 1/2-1/3 5.390,- 3xN,3xPP zvlněný terén kolem Lipna 

7.-13.9. Itálie – Lago di Garda – sever hotel 1/2-1/3 11.910,- 4xN, 4xPP,bazén kolem jezera, horské silnice 

9.-12.9. Slovinsko – Moravské Toplice Ap.+bung. 7.770,- 3xN,3xPP,bazény rovina, luxusní termály 

16.-19.9. Maďarsko – Neusiedlerské jezero hotel 1/2-1/3 6.580,- 3xN,3xPP,wellness kolem jezera - rovina, termály 

24.-27.9. Maďarsko – Balaton + Zalakaros hotel 1/2-1/3 6.990,- 3xN,3xPP,bazény nenáročná cyklistika, termály 

vysvětlivky:  PP – polopenze        N-noclehy  

 

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307 (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
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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 37 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 11-64224 – 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 
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                                    cyklo - poznávací zájezd             LOŇSKÁ NOVINKA !!! 

  BRDY - JEŠTĚ NEPOZNANÉ 
PŘÍBRAM + ROŽMITÁL + NEPOMUK + PADRŤSKÉ RYBNÍKY 

 Cyklistika  v bývalém vojenském prostoru 

                  3. – 6. června 2021 (čt-ne)         č.zájezdu: 5103061  
 

Loňská novinka do naší nejmladší chráněné oblasti, do ostrova horské krajiny uprostřed Čech. Nalezneme tu 

stovky zpevněných i nezpevněných cest, skalisek, čistých studánek a potůčků, rozsáhlých vodních ploch, 

nápadných vrcholů, zapomenutých údolí a opuštěných vesniček. Projedeme se vojenským prostorem, do 

nedávna uzavřeným a odhalíme jeho ukryté krásy. Trasy vedou zvlněným terénem, po asfaltových nebo 

zpevněných cestách a po vedlejších silnicích s minimálním provozem. Zájezd je určen pro všechny, kteří mají 

rádi přírodu a chtějí si odpočinout od rušných měst. 
 

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

1.den:  odjezd brzy ráno. Dopoledne příjezd do Rožmitálu pod Třemšínem (krásné městečko se zámkem a 

Podbrdské muzeum věnované J.J. Rybovi), vyložení kol a na kolech přes Nepomuk,  kolem vodních  nádrží 

Láz a Pilska do Obecnice a  na ubytování. Celkem cca 38 km. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: autobusem přejezd do Strašic – brána do středních Brd (hrad). Vyložení kol a přes Tři Trubky 

s romantickým zámečkem, kolem Padrťských rybníků (možnost odbočit na Prahu, (Praha je druhý nejvyšší 

vrchol Brd s 60 m betonovou věží) + 2 km, přes Nepomuk do Rožmitálu. Celkem cca 30 km. Naložení kol a 

návrat busem na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: autobusem přejezd do Komárova. Vyložení kol a kolem vodní nádrže Záskalská přes Malou Vísku, 

Bílý Kříž, Kvaň, Alianku na chatu Carvánka a na vrchol Tok (nejvyšší vrchol Brd s dobrým rozhledem). 

Dále na Pilskou, Podlesí (minipivovar) a přes Příbram (Hornické muzeum – skanzen) na ubytování. Celkem 

cca 45 km.Večeře, nocleh. 

4.den: ráno po snídani z ubytování na kolech do Příbrami a dále Podlesí, Obecnice, Na Hlíně až do Jinců 

(zámek, vysoká pec Barbora, minipivovar). Celkem cca 35 km. Možnost prodloužení na Plešivec (5 km) a 

pak pěšky na Čertovu kazatelnu (3 km). 

Odpoledne naložení kol a odjezd zpět. Příjezd do Zlína do 23.00 hodin 
 

cena :     5.430,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2021                            - 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 2021                     - 50,-Kč 
      

Ubytování :  hotel 8 km od Příbrami. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se sprchou a WC.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou  

                      brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

Jaké další akce pořádá naše CK s  odjezdy ze Zlínského kraje ? 
 -  jednodenní a vícedenní poznávací a turistické zájezdy u nás i po celé Evropě 

 -  TERMÁLBUS –jednodenní a vícedenní zájezdy za relaxací do termálů - Slovensko,     

    Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Polsko 

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

 

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

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


          cyklistický zájezd + luxusní termály + výborná polopenze   VŠE V CENĚ  

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

NOVÝ TERMÍN !!! 
         

                                   10. – 13. června 2021 (čt-ne)       č.zájezdu 52100611 
 

Velmi oblíbený cyklozájezd posledních let. Odjezd kolem půlnoci, abychom prodloužili dobu pobytu. Tento 

zájezd je určen pro cyklisty, kteří chtějí strávit 4 dny pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem a koupáním 

v termálních bazénech. Je jen na účastníkovi, zda bude celý den jezdit na kole nebo jen půl dne a zbytek stráví 

v termálech nebo v nich zůstane celý den. Projedeme lužními lesy řeky Mury a navštívíme krásné termály ve 

Slovinsku, které patří k nejmodernějším v Evropě a uspokojí i ty nejnáročnější. Stačí treková kola, vhodné pro 

všechny mladé od 5 do 99 let. Trasy od 5 do 55 km dle zdatnosti .                  Termály viz. www.terme3000.si 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
1.den: odjezd kolem půlnoci a noční průjezd Slovenskem a Maďarskem. Ráno příjezd do maďarské obce Csesztreg. 

Vyložení kol a přes Velemér (prohlídka starého kostela), Gódórháza do Slovinska. Dále přes Motvarjevci, Bukovnica 

do sklepa na víno u městečka Bogojina. Posezení u vínka a dále do Moravských Toplic. Celkem cca 48 km. Možnost 

zkrácení přes Kobilje na 32 km. Odpoledne ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.  

2.den: Po snídani okruh na kolech  přes Suhi vrh, Selo (prohlídka rotundy), Prosenjakovci do Maďarska.  

Dále přes Magyarszombata (miniskanzen), Gödorháza, Velemér (prohlídka starého gotického kostela), 

Szentgyorgyvgolgy (protestantský kostel), směr na Nemesnép, odbočka doprava na Kobilje (možnost občerstvení), 

Motvarjevci, Bukovnica. Dále směr na Bogojinu – cestou lesem při jednom ze sjezdů (možnost posezení na víno, 

nákup vín - není v ceně zájezdu). Poté sjezd do obce Bogojina (možnost prohlídky kostela) a po zpevněné cyklostezce 

přes pole a podél cesty přes vesnici Tešanovci až do Moravských Toplic. Celkem 25–50 km. Koupání, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Rakouska. Vyložení kol ve městě Mureck (prohlídka centra města a repliky mlýna na 

řece Mur), po cyklotrase R2 směr Misseldorf, kolem jezera Röcksee a dalších jezer až do Bad Radkersburgu 

(prohlídka centra). Po mostě přes Muru do Slovinska – Gornja Radgona, Radenci do Moravských Toplic. Celkem cca 

45 km. Možnost prodloužení přes Krog a Rakičan. Večer možnost koupání v termálech, večeře, nocleh.  

4.den: Po snídani na kolech malý nebo větší okruh přímo z ubytování kolem Moravských Toplic. Zájemci možnost 

koupání v termálních lázních do odpoledních hodin. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat domů kolem půlnoci. 
 
 

cena :     7.870,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

doby), průvodce, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí typ B.   
                                                                                                  

Slevy :    *děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)              - 2.990,-Kč 

                 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže) 

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

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

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

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021            - 50,-Kč 
                 

 

Ubytování :  hotel TERMAL***. Dvoulůžkové pokoje se sociálkou, s možností přistýlky, TV, fén, klima, župan. 

                      Jednolůžkový pokoj za příplatek 1.900,-Kč.   

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

                      jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –                          

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 
 

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    (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00) 

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

        

mailto:rapant@rapantaspol.cz


                                  cyklistický zájezd + termální lázně            VŠE V CENĚ!!! 

SLOVINSKO – LENDAVA  
Cyklistika s ubytováním u termálů + koupání v ceně       

                      10. – 13. června 2021  (čt-ne)      č.zájezdu 5210061          
 

Oblíbený zájezd, který opakujeme na přání našich klientů, s pozměněnými trasami a který rozšíří naši nabídku 

do termálních lázní a za objevováním slovinských krás na kole. Tento zájezd je určen pro cyklisty, kteří chtějí 

strávit 4 dny pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem a koupáním v termálních bazénech. Je jen na 

účastníkovi, zda bude celý den jezdit na kole nebo jen půl dne a zbytek stráví v termálech nebo v nich zůstane 

celý den. Projedeme se vinicemi Slovinska, lužními lesy, navážeme na místa kolem řeky Mury, kde jste končili u 

Moravských Toplic. Na jeden den se projedeme i částí Chorvatska s krásným městem Varaždin. Stačí treková 

kola. Vhodné i pro rodiny s dětmi.  
 

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

1.den: odjezd kolem půlnoci a noční průjezd Slovenskem a Maďarskem.   Příjezd do městečka Csesztreg. 

Vyložení kol a přejezd do města Lenti (hrad, jezero, termály) a dále po cyklostezce k dalšímu jezeru, a přes 

Lendvadedes do Lendavy. Možnost prohlídky města, návštěvy cukrárny, kostela apod. Celkem cca 26 km, 

možnost prodloužení trasy. Odpoledne ubytování, možnost koupání v termálech, návštěvy sauny, města 

apod. Večeře, nocleh.  

2.den: na kolech přímo z ubytování přes Capekov mlin, Velika Polana, Hotiza a kolem Mury přes Dolnja 

Bistrica, Razkružje, Motu do Ljutomeru (prohlídka města), Železne Dveri, vinná hora Jeruzalem (možnost 

posezení ve sklepě u vínka). Celkem cca 47 km. Návrat na ubytování zpět autobusem. Večeře, koupání, 

nocleh.  

3.den: autobusem do chorvatského města Varaždin. Prohlídka hradu, staré kovárny a centra města. Přejezd 

na okraj Varaždinu a vyložení kol. Kolem Varaždinského jezera do Čakovce (hrad, klášter), Peklenica 

(archeologické naleziště), Mursko Središče zpět do Slovinska na ubytování. Celkem cca 45 km – zvlněným 

terénem. Večeře, koupání, nocleh. 

4.den: na kolech malý okruh přímo z ubytování. Přes Trimlini, Petišovci, Benica (možnost zajet na trojmezí 

Slovinsko-Chorvatsko-Maďarské) do Pince, Čentiba, Lendava. Celkem cca 20 km. Zájemci možnost 

koupání v termálech. Odpoledne odjezd přes Maďarsko, Slovensko a návrat v pozdních nočních hodinách. 
 

cena:   7.750,-Kč/osoba   vše v ceně !!!  Min.počet účastníků:37 osob, max. počet elekrokol 20.   
 

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

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

Slevy :         včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                           - 200,-Kč      

                                                                                                     do 28.2.2021                             - 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 2021                       - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel Lipa***, dvoulůžkové klimatizované pokoje se sprchou a WC, telefonem, SAT, TV a  

                      balkonem. V hotelu restaurace, kavárna, zimní zahrada. Z hotelu přímo vstup do bazénů. (možnost  

                      jednolůžkového pokoje za příplatek 1.900,-Kč/pobyt)  

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Snídaně i večeře  formou bufetových stolů. K dalšímu stravování  

                      možnost využít místní restaurace a obchody.          

Doprava: zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou  

                brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 
 

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

CYKLOBUS ze Zlínska – jednodenní výjezdy 
 

Autobus vyjíždí z regionu Zlínska – Uh.Hradiště,Napajedel,Kvítkovic,Zlína,Vizovic. 

Jednodenní výlety – trasy 35 km až kolik ujedete. 

Nabídka bude zpracována v březnu – kolektivům nad 35 osob doporučujeme si 

zájezd rezervovat co nejdříve – omezený počet vozíků na kola. 
 



cyklo - turistický zájezd 

ŠUMAVA – centrální část 

Kvilda – pramen Vltavy – Modrava – Zadov – Borová Lada  

                        10. – 13. června 2021   (čt-ne)      č.zájezdu 5110061   
 

Návštěva jedné z nejatraktivnějších cyklistických oblastí u nás. Toulání po cyklostezkách přímo v NP patří mezi 

cyklistické lahůdky. Obce Kvilda, Modrava a Borová Lada patří mezi nejznámější v této oblasti. Jízda kolem 

Roklanského potoka, návštěva slatí s lávkovými okruhy, výjezd k pramenu Vltavy nebo jízda kolem Vchynicko-

tetovského kanálu patří mezi nezapomenutelné zážitky. Odpočinek na rozhledně Poledník, na Knížecích Pláních, u 

Boubínského nebo Prášilského jezera nebo mnohé Alpské vyhlídky. Mírná stoupání i klesání lesních silniček jsou 

vhodná pro všechny věkové kategorie, díky husté síti cyklostezek se dají trasy zkracovat i prodlužovat. A ubytování 

v hotelu pod vrcholem Churáňov s nezapomenutelnými výhledy jistě umocní zážitek z pobytu. Trasy vedeny po 

zpevněných cestách – stačí silniční kola (ne galusky).  
 

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

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno a Vimperk na Kvildu. Vyložení kol. Na kole podél Teplé 

Vltavy k jejímu prameni. Výjezd na Černou horu (nádherné výhledy na centrální část Šumavy). Sjezd přes Ptačí 

nádrž na Filipovu Huť a po magistrále na Kvildu. Naložení kol. Celkem cca 24 km. Zdatnější prodloužení o 

Březník a Modravský potok – 8 km nebo o dojezd na ubytování – 9 km. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani na kole z ubytování přes Nové Hutě, Svinnou Ladu (okruh po lávkách) do Borové Lady. 

Páteřní cyklotrasou sjezd přes Horní Vltavici, Zátoň a Dolní Vltavici do Lenory a přes Soumarský Most do 

Stožce. Celkem 39 km převážně z kopce. Zdatnější si mohou trasu prodloužit o přejezd z Borové Lady na 

Švajglovu Ladu a kolem pramene řeky Volyňky na Kubovu Huť. Úbočím Boubína k Boubínskému jezírku a do 

Zátoně (+11 km). Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.  

3.den:  po snídani na kole z ubytování přes Churáňov a Zlatou Studnu na Horskou Kvildu.  Odtud na Filipovu 

Huť a sjezd na Modravu. Kolem kouzelného Roklanského potoka k Tříjezerní slati (pěší okruh po lávkách). Přes 

Javoří Pilu na Bavorskou cestu a přes Předěl k Prášilskému jezeru a do Prášil. Zdatnější výjezd z Předělu na 

rozhlednu na Poledniku. Celkem 41 km. Zájemci si mohou trasu prodloužit o úsek kolem řeky Vydry 

k Vchynicko-tetovskému kanálu. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani na kole z ubytování přes Pláně a Jezerní slať na Kvildu. Po Zlaté stezce do sedla Bučina a 

sjezd na Knížecí Pláně (občerstvení, posezení v „lůnu přírody“). Sjezd do Borové Lady. Celkem  27 km. 

Možnosti prodloužení. Občerstvení, naložení kol. Návrat do Zlína do 23.00 hod. 
 

cena :     5.430,-Kč/osoba                         Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.                
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

doporučených tras, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění pro Českou republiku 

typ A10.   
 

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :  hotel ve středisku Zadov, apartmá – 2 oddělené 2 lůžkové pokoje se společnou chodbou a sociálním   

                      zařízením, na vyžádání 3 lůžkové. Hotel se nachází v nádherné šumavské přírodě v nadmořské výšce  

                      1050 m, s překrásným výhledem na předhůří centrální Šumavy. Apartmá jsou zrekonstruované, vybavené  

                      stylovým nábytkem, vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV a Wifi.  

Stravování :  snídaně formou bufetu, večeře servírovaná. V oblasti velké množství stravovacích zařízení.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou  

                        brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

TURISTICKÉ ZÁJEZDY   

jednodenní a vícedenní zájezdy ze Zlínska. 
viz. samostatné rozpisy v CK   nebo   na www.rapantaspol.cz 

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

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


cyklistický zájezd  -  kouzelný úsek Dunajské cyklostezky  

RAKOUSKO - ÚDOLÍ WACHAU  
Oblíbená akce po dunajské cyklostezce 

                       17. – 20. června 2021  (čt-ne)    č.zájezdu  5217061   
 

V minulých letech velmi oblíbený zájezd do cyklisticky velmi atraktivní oblasti Rakouska. Navštívíme 

jeden z největších hradů v Rakousku – Rosenburg. Poznáme krásné údolí řeky Kamp s množstvím hradních 

zřícenin a sklepů na víno. Projedeme po „Dunajské cyklostezce“ místy, kde se Dunaj prodírá přes nízké 

pohoří Wachau, než se dostane do Vídně. Oblast známá rozlehlými vinicemi, bizardními hrady, malebnými 

vesničkami a honosnými městy. Sjedeme po nádherné trase z poutního místa Mariazell do údolí. Trasy 

rovinaté po zpevněných nebo asfaltových cyklostezkách. Vhodné pro silniční (treeková) kola. 
 

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

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd přes Horn na hrad Rosenburg. Vyložení kol a prohlídka krásného 

hradu nad řekou Kamp. Sjezd do údolí a po cyklostezce kolem řeky Kamp krásným údolím s prohlídkou 

hradních zřícenin v Garsu a Schönbergu a se zastávkou ve vinném sklepě na víno. Příjezd do Langenlois. 

Prohlídka moderního vinařského centra s ochutnávkou vín. Trasa cca 30 km. Zájemci možnost naložení kol 

a přejezd busem, ostatní prodloužení trasy do Kremse (cca 15 km)  na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd do Mariazzell, prohlídka známého poutního místa a kostela. Přejezd busem do 

sedla, vyložení kol a pak dlouhým sjezdem po Traisental cyklostezce do Lillienfeldu (cca 50 km).  Naložení 

kol, přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: autobusem přejezd do Melku a na kolech kolem hradní zříceniny Hinterhaus, kostelů ve 

Weissenkirchenu a St. Michaelu, přes městečko Dürnstein a Stein do Kremse na ubytování. Trasa cca 45 

km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd busem do Tullnu, vyložení kol a na kolech po cyklostezce kolem Dunaje do 

Klosterneuburgu (20 km). Prohlídka města a možnost prohlídky kláštera. A dále na kolech do Vídně 

k Dunajské vyhlídkové věži (cca 11 km). Celá trasa 31 km. Zájemci možnost vyjet na vyhlídku na věž. 

Naložení kol. Příjezd do Zlína do 23.00 večer.  
 

cena :  7.560,-Kč/osobu                      Min.počet účastníků:  37 osob, max.počet elektrokol 20.      
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2021                            - 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 2021                     - 50,-Kč 
      

Ubytování :    hotel blízko centra ve městě Krems. Pokoje jsou dvoulůžkové ( na přání třílůžkové) se   

                        sociálním zařízením.  

Stravování :   polopenze v restauraci cca 200 m od hotelu. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:        zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                        budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 
Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž, Vyškov(min. 8 osob), Brno – Rohlenka. 

 

Lze zakoupit i jako     DÁRKOVÝ POUKAZ 
 

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



 

cyklo - turistický zájezd 

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

                         17. – 20. června 2021 (čt-ne)       č.zájezdu 5117061                                   
         

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

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

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

dolování rud jistě uspokojí každého milovníka poznání. Právem byly Krušné hory v roce 2019 zapsány mezi památky 

UNESCO. Návštěva měst Kadaň a Klášter n.O. určitě nadchne obdivovatele historických památek. Chomutov určitě 

překvapí svými jezery a lázně Karlovy Vary mají určitě co nabídnout každému návštěvníkovi. Trasy vedeny po 

zpevněných cestách, částečně zvlněným hřebenem, částečně dlouhé sjezdy – stačí silniční kola (ne galusky). Trasy lze 

individuálně prodlužovat nebo zkracovat.  
 

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

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

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

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

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

rašeliniště. Večeře, nocleh. 

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

Přísečnice. Na kole přejezd příhraniční cyklostezkou k přechodu Hora Sv.Šebestiána. Projížďka přírodními 

rezervacemi Prameniště Chomutovky a Novodomské rašeliniště a nekonečné sjezdy kolem říčky Chomutovky 

přes Bezručovo údolí do Chomutova. Celkem 43 km, velká část trasy dlouhé sjezdy. Prohlídka historického 

centra a projížďka kolem Kamencového jezera – za pěkného počasí příjemné koupání. Možnost návštěvy 

rozlohou největší ZOO v Čechách. Naložení kol a výjezd na ubytování. 

3.den:  po snídani na kole hřebenem přes jezero Myslivny a Rýžovnu k rozhledně Blatenský vrch. Zájemci 

návštěva rokle Vlčí jámy. Sjezd přes Horní Blatnou a Přírodní park Jelení vrch do Nových Hamrů a kolem řeky 

Rolavy přes Novou Roli do Karlových Varů. Zájemci zajížďka ke kaolinovým jezerům (koupání). Celkem 46 

km, z toho 35 km z kopce a po rovině. Prohlídka města, naložení kol a výjezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

4.den:  po snídani na kole úbočím Klínovce do lyžařského střediska Loučná. Dále hřebenovou trasou po 

Krušnohorské magistrále přes Pastviště, rozc. Mýto a Horní Halže do Měděnce (možnost prohlídky dolů – 

památka UNESCO z roku 2019). Odtud sjezdy s nádhernými výhledy do Kláštera nad Ohří. Projížďka lázněmi 

Evženie, prohlídka náměstí, barokního letohrádku i zámku. Průjezd zámeckým parkem a kolem řeky Ohře přes 

Rašovice k mostu do Kadaně. Průjezd po visutých cyklolávkách zavěšených ve skále kolem řeky do opevněného 

centra města. Prohlídka hradu, historického centra města, občerstvení. Celkem 38 km, dvě třetiny trasy sjezdy z 

kopců. Naložení kol. Návrat do Zlína do 23.00 hod. 

cena :     5.550,-Kč/osoba                   Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               

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

s popisem doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a cestovní pojištění v ČR typ A10 a 

připojištění výjezdu do zahraničí typ B.   
                              

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel v horském městečku Boží Dar. 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV.  

                         Na vyžádání pokoje třílůžkové. Hotel je na hřebenu Krušnohorské cyklomagistrály. 

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou  

                        brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

                             Rohlenka.  
 
 

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

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


cyklo - turistický zájezd 

České a Saské Švýcarsko  
Cyklotoulky jedním z nejkrásnějších míst Evropy 

                     18. – 20. června 2021   (pá-ne)        č.zájezdu 5118061 
 

Zájezd do jednoho z nejkrásnějších přírodních parků Evropy. Jedná se o cyklistický zájezd doplněný o turistické 

okruhy v nejatraktivnějších částech parku. Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládli začátečníci, ale užili si i 

nároční cyklisté. Projížďky na kole pod skalami, plavby na přívozech přes Labe, výstupy na skalní věže, tajuplné 

hrady. Prohlédneme si Tiské skály, Děčín, pevnost Königstein, skalní most Bastei a centrální část Českého 

Švýcarska. Trasy vedeny po cyklostezkách kolem Labe (rovina), po asfaltovaných a zpevněných silničkách  

v přírodním parku (80% tras z kopce) – stačí silniční kola (ne galusky). Zájemci možnost náročnější cyklistiky 

ve skalních masívech. Možnost prodloužení či zkrácení tras. 
 

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

1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Autobusem přes Brno a Prahu do Tisé u Děčína. Hodinový pěší okruh jedním 

s nejkrásnějších skalních měst u nás. Vyložení kol a průjezd hřebenem CHKO Labské pískovce do Zadní Vsi. 

Zájemci 1 km výjezd na stolovou horu Děčínský Sněžník – z rozhledny výhledy na České i Saské Švýcarsko. 15 

km sjezd úbočím hory přes Maxičky a Vlčí jezero do Děčína. Celkem 22 km. Možnosti prodloužení. Prohlídka 

centra města a zámku. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani autobusem přejezd k pevnosti Königstein (největší skalní pevnost v Evropě). Prohlídka. 

Přejezd busem na nejnavštěvovanější přírodní atraktivitu Saska – Bastei. Pěší prohlídka skalních mostů, 

pozůstatku hradu Felsenburg na skalních věžích. Na kole sjezd silničkou nádhernou skalní roklinou k řece Labe. 

Po cyklostezce kolem řeky k přívozu u vesnice Luftkurort Rathen. Přejezd přívozem na druhou stranu. Labskou 

cyklostezkou pod skalními věžemi přes městečko Königstein do Bad Schandau. Celkem 20 km. Méně zdatní 

naložení kol. Zdatnější kolem Labe pokračovat po krásné cyklostezce přes Schönu na Dolní Žleb a do Děčína na 

ubytování. Prodloužení cca 23 km. Celá trasa po rovině. Večeře, nocleh. 

3.den:  po snídani výjezd autobusem na Mezní Louky. Cykloturistika v centrální části Národního parku České 

Švýcarsko. Okruh přes Malou Pravčickou bránu, Hluboký důl, Dolský Mlýn a Vysokou Lípu. Celkem 17-35 km. 

Možnosti prodloužení. Občerstvení. Naložení kol a odjezd. Zájemci místo cyklistiky možnost turistiky. Výstup 

na Pravčickou bránu nebo průchod s plavbou soutěskou řeky Kamenice.                                Návrat do 23.00 hod. 
 

cena :     4.450,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.              
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 2x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10  

a připojištění výjezdu do zahraničí typ B.   
                             

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 150,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC a sprchou. Zájemci mají možnost      

                        ubytování ve třílůžkovém pokoji.  

Stravování :  polopenze v restauraci na ubytování.  Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –  budou 

                        brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

                            Rohlenka.  

 
 

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

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307 (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

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

 
  

mailto:rapant@rapantaspol.cz


                                     pobytově - cyklistický zájezd            NOVINKA !!! 

POD TATRAMI KOLEM 

POLSKÝCH TERMÁLŮ  

Chocholów – Bukowina – Bialka – Osturňa – Debno 

 Na kolech krásnou přírodou pod Tatrami s koupáním v termálech   
 

                     24. – 27. června 2021   (čt-ne)       č.zájezdu 5224061             
 

Super novinka, která jistě zaujme spousty cyklistů. Nádherná příroda, úžasné scenérie, dřevěné architektura 

vesnických domečků nebo dřevěné kostelíky, divoké říčky a mnoho dalšího nabízí tento zájezd. Zájemci se navíc 

mohou každý den koupat v jiných nových moderních termálech, které tento kraj nabízí a přitom pozorovat Tatry. 

Trasy vedou po cyklostezkách nebo vedlejších silničkách. 
 

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

1.den: Odjezd ze Zlína brzy ráno. Přejezd přes Slovensko do Trstené, vyložení kol a po cyklostezce 

„Oravská cyklomagistrála“ na polské hranice, přes Czarny Dunajec do Noweho Targu a na ubytování do 

Szaflar. Celá trasa cca 40 km. Odpoledne ubytování. Večeře, nocleh. Zájemci mají možnost po večeři 

navštívit termály cca 300 m od hotelu Szaflary nebo Goroncy Potok. 

2.den: po snídani autobusem přejezd do Bialki Tatrzańske – vyhlášené rekreační centrum (lyžařské svahy, 

turistické trasy, spousta restaurací a stánků). U rozlehlých moderních termálů s nádhernými výhledy na 

Tatry vyložení kol, zájemci možnost koupání. Poté na kolech kratší trasou kolem průlomu řeky Bialky 

(možnost koupání) do Nowe Bialki a po cyklostezce na ubytování. Celkem cca 20 km. Delší trasa rovněž 

přes Nowou Bialku do Debna (dřevěný malovaný kostel v UNESCU - zájemci prohlídka). Po cyklostezce 

kolem dalších dřevěných kostelíků v Harklowe, Lopuszne do Noweho Targu a na ubytování. Celkem cca  

40 km. Večeře, možnost koupání, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem přejezd do Ždiaru na Slovensku, vyložení kol. Zájemci prohlídka Ždiaru – 

horské dřevěné domečky. Nádhernou přírodou pod Belianskými Tatrami do Osturně (svérázná horská obec 

s malovanými dřevěnými domečky – „nejdelší slovenská obec“), přejezd do Polska a stále cestičkami pod 

Tatrami do Bukowiny Tatrzańske. Celkem cca 30 km. Zájemci koupání v krásném areálu termálů s jeskyní. 

Odpoledne naložení kol a přejezd na ubytování. Nekoupající se pokračují na kolech na ubytování cca + 12 

km. Večeře, možnost koupání, nocleh. 

4.den: po snídani na kolech přímo z ubytování do Zakopaného (horské městečko – zájemci prohlídka 

starého dřevěného kostela, nového moderního kostela, centrum se spoustou dřevěnic, pivovar s restaurací, 

dům stojící na střeše, restaurace a obchůdky, Gubalovka – vyhlídkové místo). A dále do Chocholówa 

k termálům, zájemci koupání v moderním komplexu termálů s výhledy na Tatry. Celkem cca 38 km. 

Odpoledne naložení kol a návrat do Zlína do 23. hodin. 
 

cena :     6.330,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Cena nezahrnuje: vstupy do termálů   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                               - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                                 - 50,-Kč  
                 účastníci ve zralém věku nad 50 let a děti 12 – 15 let                                                  - 50,-Kč 

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

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021                          - 50,-Kč 

Ubytování : krásný moderní hotel s wellness, bowlingem. Dvoulůžkové pokoje, na přání třílůžkové se sprchou a WC.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

Nástupní místa: Staré Město (min. 8 osob), Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Horní Lideč. 

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

 
 

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


 

                                           cyklo - turistický zájezd                     NOVINKA !!! 

PODYJÍ – ZNOJMO – VRANOV n/D.   
Divoká příroda a nádherné památky v hlubokém údolí Dyje. 

                         25. – 27. června 2021 (pá-ne)      č.zájezdu 5125061                                   
 

Cyklozájezd do Národního parku Podyjí a to jeho nejkrásnější části mezi Znojmem a Bítovem. Projedeme 

krásným lesnatým územím s nádhernými výhledy na meandrující řeku Dyji, sjedeme do hlubokého zářezu k toku 

řeky, projedeme vřesoviště a vinohrady přímo v parku a navštívíme mnoho skalních vyhlídek a rozhleden. Hrad 

Bítov, zříceniny Cornštejn a Nový Hrádek nebo zámek Vranov nad Dyjí budou pro mnohé nezapomenutelným 

zážitkem. Samotné královské město Znojmo stojí opravdu za návštěvu. A to vše jistě umocní ubytování přímo na 

Vranovské pláži. Zvlněný terén se sjezdy k řece a výjezdy na vyhlídky po zpevněných a asfaltovaných cestách.  
 

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

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno do Nových Syrovic u Moravských Budějovic. Na kole přes 

Stříbrnou horu k dominantnímu hradu Bítov (možnost prohlídky). Kolem rozhledny Rumburak sjezd k řece Dyji 

na zříceninu hradu Cornštejn. Přes Lančov přejezd do Vranova nad Dyjí (barokní zámek). Přejezd přes most na 

Vranovskou pláž na ubytování. Celkem 35 km. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani autobusem přejezd do Znojma k Louckému klášteru. Na kole kolem Dyje pod hradbami města 

a výjezd kouzelným Gránickým údolím do obce Hradiště (Muzeum Velké Moravy, kaple Sv.Antonína s výhledy 

na město Znojmo a přehradu). Lesními cestami přes Králův stolec (vyhlídka na meandry řeky Dyje) a Andělský 

mlýn do Podmolí. Sjezd kolem Železných schodů a přes vinice Šobes (nejstarší vinice u nás) k lávce přes řeku 

Dyje. Výjezd od řeky Národním parkem Podyjí přes Havranické vřesoviště ke kapli Sv.Cyrila a Metoděje u 

Havraníků a dále na Sealsfieldův kámen (nádherné výhledy na meandry řeky Dyje). Přes Konice a Kraví horu 

(Špalkova vyhlídka) návrat do Znojma – možnost prohlídky. Celkem 38 km. Možnost prodloužení od lávky pod 

Šobesem do Šatova - Malovaný sklep, pěchotní srub Zahrada (+ 9 km). Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani na kole do Vranova nad Dyjí. Kolem řeky Dyje a výjezd přes horu Větrník do Čížova (ukázka 

bývalé Železné opony). Zájemci zajížďka k vyhlídce na hrad Hardegg. Přes Lukov ke zřícenině hradu Nový 

Hrádek (možnost prohlídky) a Mašovice (zatopený lom) do Znojma. Prohlídka, občerstvení. Celkem 36 km. 

Naložní kol a návrat do Zlína do 21.00 hod.  
    

cena :     3.880,-Kč/osoba                Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 2x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

doporučených tras, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 150,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování: penzion u Vranovské pláže. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání 3–4 lůžkové se sociálním  

                    zařízením.  

Stravování:   2 x snídaně formou bufetového stolu, 2 x večeře na ubytování. Občerstvení po trase –  

                       restaurace a vesnické hospůdky.    

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

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

  - pobytové rekreace u moře – autobusem, letecky, autem 

  - relaxační pobyty a pobyty v termálech u nás i v zahraničí  

  - slevněné pobyty pro seniory a zralý věk +55  
 

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

 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


                                 cyklo - turistický zájezd        NOVINKA !!! 

Broumovsko na kole  
na kolech krajem skalních měst a nádhernou přírodou  

 klášter Broumov – Teplice n. M. – Adršpach 
 

               1. – 4. července 2021 (čt-ne)       č.zájezdu 5101071  
 
 

Letošní novinka, kterou si jistě nenechají ujít všichni, kteří mají rádi pohodovou cyklistiku v krásné krajině 

skalních měst. Pískovcový labyrint Adršpašských skal patří k největšímu skalnímu městu ve střední Evropě 

a romantiku mu dodávají dvě jezírka, na jednom z nich se můžete projet lodičkou. Taktéž skalní věže a 

stěny Teplických skal jsou úchvatné. To vše můžete obdivovat z kola nebo prozkoumat podrobněji. 

Milovníky památek zase okouzlí klášter v Broumově.  Trasy jsou vedeny po místních silnicích zvlněným 

terénem.  
 

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

1.den: odjezd brzy ráno přes Olomouc do Police nad Metují. Vyložení kol a přes Suchý Důl, Božanovský 

Špičák, Pasterku do Polska a dále přes Karlów, Bledne Skaly, zpět na Vysokou Srbskou a do Police nad 

Met. Celá trasa cca 49 km. Možnost zkrácení na 34 km. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani autobusem do Teplic nad Metují. Vyložení kol a přes Zdoňov do Polska, Mieroszów, 

Starostín, Meziměstí, Hynčice do Olivětína. Zde prodlídka místního pivovaru s ochutnávkou piv a zpět na 

ubytování do Broumova. Celá trasa cca 33 km. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Adršpachu. Vyložení kol a okruh kolem Adršpašských a Teplických skal. 

Přes Dolní Adršpach, Liščí sedlo, Skály (prohlídka zříceniny hradu), Teplice nad Metují zpět do Adršpachu. 

Celá trasa cca 22 km. Odpoledne pěší procházka v Adršpašských skalách s plavbou na lodičkách a 

s procházkou kolem zatopeného kamenolomu (3 hod.). Navečer prohlídka Broumovského kláštera a 

dřevěného kostelíku. Večeře, nocleh.   

4.den: po snídani na kolech přímo z hotelu okruh Otovice, Tlumaczów v Polsku, Radków, Studená Voda, 

Božanov, Martinkovice, Broumov. Celý okruh cca 38 km. Možnost zkrácení na 27 km. Odpoledne naložení 

kol a odjezd. Příjezd do Zlína pozdě večer. 
Pozn.: program v Polsku dle aktuální situace – náhradní program. 

  

cena :  5.180,-Kč/osobu                              Min. počet účastníků: 37 osob, max. počet elektrokol 20.        

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

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)   do 31.5.2021                        - 200,-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 2021                  - 50,-Kč 
  

 

Ubytování :  hotel v Broumově. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové. Sprcha a WC jsou na pokoji.  

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.           

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu. Omezený   

                       počet elektrokol – budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

 

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

 

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

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307 (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

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

 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


 

                                     cyklo - turistický zájezd            

ČESKÁ SIBIŘ - PRČICE   
Kouzelná příroda mezi Táborem, Sedlčany a zámkem Konopiště. 

                         3. – 6. července 2021 (so-út)      č.zájezdu 5103071                                   
 

Cyklozájezd orientovaný do kraje, který je pro mnohé úplně neznámý. Zvlněná krajina mezi řekami Lužnice, Vltava a 

Sázava v oblasti obcí Votice a městečka Sedlec-Prčice byla spolky turistů v 20 letech minulého století nazvána 

Českou Sibiří a to hlavně kvůli rozmanitosti přírody. Projedeme přírodními parky Jistebnická vrchovina, navštívíme 

Chýnovské jeskyně, město Tábor a zámek Konopiště. Ubytování bude v centru této oblasti – v Prčicích. Pobyt jistě 

umocní  ubytování na soukromém penzionu s posezením na venkovní terase s bazénem. Večeře v blízké pivovarnické 

hospodě nebo grilování u bazénu  jistě každému z vás cyklovýlet zpestří. 
 

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

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Brno k Chýnovským jeskyním (zájemci prohlídka). Na kole ke 

Knížecímu rybníku a zřícenině hradu Kozí Hrádek. Kolem jezer do Sezimova Ústí (vila E.Beneše). Podél řeky 

Lužnice po cyklostezce do města Tábor. Prohlídka centra (náměstí, hrad Kotnov, podzemí, hradby). Zájemci 

prodloužení o výjezd na rozhlednu Hýlačku, kolem Lužnice k lávce u Hrachovky a okruh parky na poutní místo 

Klokoty. Celkem 27–40 km dle zdatnosti. Naložení kol a přejezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani autobusem výjezd do obce Červený Újezd (zdatní na kole). Na kole hřebenem přes Střezimíř 

do obce Ounuz (nejvýše položená osada v kraji, špýchary) a ke kempu Javorová skála (stará poštovna ze 

Sněžky). Lesní cestou s krásnými výhledy na Buckovnu (koňská farma Drábův dvůr, Myslivna). Po silničce přes 

Nové Dvory a kolem zříceniny hradu Zvěřinec do obce Jesenice a na ubytování do města Sedlec-Prčice. Zájemci 

z Jesenice okruh na Hulín (rekreační resort s mini-zoo). Zdatní zajížďka na Hrad Vysoký Chlumec. Trasy 30-60 

km dle zdatnosti. Prohlídka města, exkurze v Pivovaru Vítek s ochutnávkou místních piv. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Martinic u Votic. Na kole kouzelným údolím potoka Mastník k zámku do 

Vojkova (seriál Život na zámku) a do Kosovy Hory (zámek, synygoga). Zájemci si mohou trasu prodloužit o 

zajížďku k Červenému Hrádku a do Sedlčan. Přes Štětkovice (park Drama věků) do Vrchotových Janovic 

(zámek) a údolím rybníků k zámku Konopiště. Prohlídka. Celkem cca 40 km, možnost zkrácení. Zájemci 

zajížďka z Božkovic na Dvůr Semtín (Čapí hnízdo). Autobusem na ubytování. Večeře, posezení, nocleh. 

4.den:  po snídani naložení zavazadel a výjezd autobusem do Cunkova (zdatní kolem lyžařského areálu Monínec 

na kole – 5 km). Vyložení kol a kolem bizoní farmy a rybníků do Jistebnice (prohlídka náměstí). Stále mírným 

klesáním k přehradě Jordán v Táboře. Celkem cca 28 km. Možnost zkrácení nebo prodloužení trasy. Možnost 

oběda v centru města, prohlídky. Naložení kol a návrat do Zlína do 21.00 hod. 

 

cena :     5.180,-Kč/osoba                Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

doporučených tras, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování:    penzion v Prčicích- Sedlci. Ubytování po dvojicích, na vyžádání větší pokoje pro tři  

                       nebo čtyři osoby (se sociál. zařízením). Možnost večerního posezení v salonku nebo na     

                       venkovní terase. U penzionu malý bazének, minigolf, wirpooll, infrasauna. 

Stravování:   na penzionu snídaně formou bufetového stolu, večeře 2x v pivovaru Vítek + 1x večerní   

                       grilování na penzionu. Občerstvení po trase – restaurace a vesnické hospůdky.    

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

 

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

rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

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


 

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

KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ 
+ jeskyně Škocjanska jama     

                         4. – 8. července 2021 (ne-čt)        č.zájezdu 5204071  
                                   

 

Velmi oblíbený zájezd mezi našimi klienty. Návštěva Škocjanských jeskyní, které jsou zapsány v UNESCU, 

s hloubkou 200 m a mnoha vodopády.  Projeďte se na kole starobylým rybářským městečkem Piran, slovinským 

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

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

A nebo se prostě jen tak uvelebte na pláži a relaxujte. Užijte si pobyt u moře s možností využití vlastního kola 

k cyklovýletům po okolí. Stačí treková kola. Zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie a rodiny s dětmi.  
 

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

1.den: Odjezd ze Zlína kolem 22.00 hod. den předem v sobotu! Noční průjezd Rakouskem a 

Slovinskem. Ráno příjezd k unikátní jeskyni v Evropě „ŠKOCJANSKA JAMA“ (vstup není v ceně 

zájezdu). Prohlídka jeskyní. Poté přejezd na ubytování.  Zájemci odpoledne projížďka na kole po nejbližším 

okolí, koupáním v bazénech nebo v moři. Večeře, nocleh.                            

2.den: po snídani autobusem do přístavního města KOPER a na kolech pohodová vyjížďka podél 

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

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

3.den: po snídani přejezd autobusem do KOZINY a dále na kolech slovinskou přírodou i místními 

vesničkami, kolem ZŘÍCENINY HRADU SOCERB do KOPERU. Koupání, návrat autobusem. Celkem cca 

32 km zvlněným terénem. Zájemci mohou zůstat na ubytování u moře. Možnost koupání, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani z ubytování na kolech na LUCIJA, SEČOVLJE přes chorvatské hranice a po Parenzaně 

na pláže KANEGRA nebo kemping SAVUDRIJA ČI UMAG (přístav, pláže) a zpět. Trasy celkem cca 33 – 

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

5.den: po snídani na kolech z ubytování BELI KRIŽ, STRUNJAN (pláž), BELVEDERE, JAGODJE a zpět 

po Parenzaně. Celkem cca 20 km. Nebo celodenní koupání v moři a v bazénech. Odpoledne odjezd. Návrat 

v brzkých ranních hodinách následujícího dne v pátek! 
 

cena :     10.490,-Kč/osoba               Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/osoba)  do 31.1.2021                             - 250,-Kč 

                                                                                                   do 28.2.2021                               - 50,-Kč 

    *děti do 2 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)                       - 5.000,-Kč 

                 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže) 

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

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

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

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

                každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021                        - 50,-Kč 
 

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

                      pokoj za příplatek 2.200,-Kč.  

Stravování : polopenze v restauraci hotelového komplexu, formou bohatého bufetu. Na další stravování je   

                      možné využít místní restaurace a obchody.             

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 
 

Nástupní místa:  Zlín, Kvítkovice, Staré Město, Veselí nad Mor., Hodonín, Břeclav (min.8 osob). 
 

 

 

 

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

rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

 

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


 

                                     cyklo - turistický zájezd        LOŇSKÁ NOVINKA !!! 

PO HŘEBENU KRUŠNÝCH HOR  

Z Cínovce na čtyři světové strany  
CÍNOVEC + TEPLICE + HORA SV. KATEŘINY + FLÁJE + HROB + 

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK + TISÁ + KRUPKA - UNESCO 
                     

                         8. – 11. července 2021 (čt-ne)    č.zájezdu 5108071                                   
         

Loňská velmi líbivá novinka - zájezd do atraktivní oblasti Krušných hor, který navazuje na velmi oblíbený 

zájezd z minulých let „Z hřebenů Krušných hor“. Projedeme se po hřebenu hor na české i německé straně 

nádhernou přírodou. Krušné hory mají pro návštěvníky výjimečnou nabídku na zemi i v podzemí. Vesničky 

s nádhernými hrázděnými domy a města se starými náměstími nadchnou milovníky památek. Oblast byla v roce 

2019 zapsána na seznam UNESCO. Krásné ubytování na hřebeni, přímo v přírodě uspokojí i ty náročné klienty.  

Trasy vedou po zpevněných cestách nebo cyklostezkách zvlněným hřebenem a lze je individuálně prodlužovat 

nebo zkracovat.  
 

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

1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd přes Prahu do Nového Města pod Bouřňákem, vyložení 

kol. Krušnohorskou magistrálou kolem vodní nádrže Fláje – jediná pilířová přehrada v ČR (indiv.možnost 

exkurze do hráze) na ubytování. Trasa cca 25 km. Možnost prodloužení o 10 km od vodní nádrže do 

Českého Jiřetína (umělý plavební kanál, dřevěný kostel). Další možnost prodloužení na Mníšek a po 

německé straně přes Deutschneudorf s krásnými hrázděnými domy na Horu sv. Kateřina (kostel Sv. 

Kateřiny, štola Sv. Martina, rozhledna na Růžovém vrchu) a zpět (+ 25 km). Ubytování, večeře a nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem na Cínovec, vyložení kol. Přes Nové město, Hrob (krásný kamenný kostel 

Vzkříšení)), Osek (2 x minipivovar, cisterciánský klášter, zřícenina hradu Rýzmburk), Duchcov (zámek, kde 

žil Casanova, staré měšťanské domy), kolem vodní nádrže Barbora do Teplic (lázně, hrad Doubravka         

s výhledy, zámek s parkem). Celkem cca 40 km. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani opět busem na Cínovec, vyložení kol. Na kolech po Krušnohorské magistrále přes 

Fojtovice, Adolfov, Krásný Les, Petrovice do Tisé (prohlídka kouzelných Tiských stěn). Celkem cca 35 km. 

Zájemci možnost prodloužení do Ostrova (Ostrovské skály) nebo na Děčínský Sněžník (rozhledna, krásné 

výhledy), cca 10 – 12 km. Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přejezd busem na Cínovec, vyložení kol. Krušnohorskou magistrálou přes Fojtovice, 

Komáří Hůrku (lanovka, výhledy), Kyšperk (zřícenina hradu), Bohosudov (poutní areál s bazilikou), 

Krupku (zřícenina hradu s vyhlídkou, hrázděné domy) do Teplic. Celkem cca 30 km. Odpoledne naložení 

kol a odjezd do Zlína. Návrat do půlnoci.   
 

cena :     5.450,-Kč/osoba                Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky 

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

v ČR typ A10 a připojištění výjezdu do zahraničí typ B.                              

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 

Ubytování :   hotel s vlastním pivovarem, uprostřed přírody Krušných hor, blízko Krušnohorské   

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

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. Po trase jsou stravovací zařízení. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

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

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


  ITÁLIE        cyklo - poznávací zájezd                            NOVINKA !!! 

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

Nádhernou přírodou mezi horskými velikány  

                       8. – 11. července 2021 (čt-ne)  č.zájezdu 5208071 
 

 

Letošní atraktivní novinka. Cyklistika dolinami pod vrcholy Dolomit, kde pojedeme kolem srázných stěn, 

rozeklaných skalních hřebenů, věžovitých vrcholů a bizarních tvarů některých štítů. Kromě toho můžeme vidět 

na území Dolomit veškeré druhy horské krajiny, horské louky i skalní masívy s ledovci. Překrásné jsou i horské 

vesnice a městečka s hrady, zasazenými v nádherné přírodě. Etapy jsou ve většině případů vedeny po 

cyklostezkách nebo místních silničkách s minimálním provozem. 
 

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

1.den: odjezd ze Zlína kolem 22.00 hodin den předem ve středu!!!  Noční průjezd Rakouskem a Itálií do 

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

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

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

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

Večeře, nocleh.  

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

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

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

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

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

cena :     10.190,- Kč/osoba              Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2021                            - 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 2021                     - 50,-Kč 
  

     

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

                      vlastní sprchu a WC a velmi pěkné vybavení.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

                             Mikulov    
 

 

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 2021. 
 

 

 

 



JEDNODENNÍ CYKLOZÁJEZDY 2021             
ze Zlína, Vizovic, Lípy, Hulína, Kroměříže, Fryštáku, Napajedel, 

Kvítkovic, Starého Města u UH. a Kunovic 
 

 

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

zaplacení zájezdu do daného termínu. Úhrada hotově nebo na účet CK. Možnost vystavení faktury.  

Realizace jednodenního zájezdu:  čtyři pracovní dny před odjetím zájezdu CK rozhoduje o realizaci 

jednodenního zájezdu – podmínkou realizace je minimálně 35 přihlášených a zaplacených účastníků. Při 

placení zájezdu bude upřesněn čas a místo nasedání.  
 

Stornopodmínky:     za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek.      

   6 a více pracovních dnů před odjezdem      0,-Kč            2 pracovní dny před odjezdem                200,-Kč 

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

Cena obsahuje:   dopravu autobusem, vozík na kola, technický doprovod, mapky doporučených tras.  
 

 
 
 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ:    při přihlášení nutno nahlásit elektrokola.  
 

Nenahlášená elektrokola při naplnění dolní části vozíku nelze vzít. 
 

 

 

 

Souhrn jednodenních cykloakcí CK Rapant Zlín – 2021 

datum místo 
cena 

do 15 let 

nad 50 let 
terén 

   KVĚTEN  2021 

29.5. so Mikulov – Novosedly – Pasohlávky – Pavlov      540 520 zvlněný terén 

   ČERVEN  2021 

5.6. so Moravský kras    Žďárná – Sloup – Skalní Mlýn - Jedovnice 560 540 zvlněný terén 

12.6. so Mikulov – Lednicko-valtický areál - Břeclav 530 510 rovina 

   ČERVENEC  2021 

10.7. so Opava – Hradec nad Moravicí 620 600 mírně zvlněný terén  

14.7. stř Javoříčko – Bouzov – Loštice – Litovel   560 540 z kopce a rovina 

31.7. so Znojmo – Králův stolec – Šobes – Šatov – Znojmo  700 680 zvlněný terén 

   SRPEN  2021 

18.8. stř Rožnovská Bečva  Pustevny – Rožnov p./R. – Val. Meziříčí 540 520 z kopce a rovina 

   ZÁŘÍ  2021 

4.9. so Čebín – Kuřim – Brno přehrada a město kolem Svratky 620 600 mírně zvlněný terén  

28.9. út Mikulov – Novosedly – Pasohlávky – Pavlov      540 520 zvlněný terén 
 

 

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

Vozíky na 42 a 44 kol, bus 48 osob.  Technický doprovod a doporučené 

cykloprogramy. Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Připravíme 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


 

Jednodenní cyklozájezd je určen pro kohokoliv, kdo usedí na kole.  

Trasy 35 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. 
 

 

 

 

so  29.5.  Kolem Pálavy kolem           kouzelná Jižní Morava – vinohrady, kolem vodních ploch               
  Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba          520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

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

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

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

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

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

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

so  5.6.  Moravský kras                                         nejkrásnější a nejatraktivnější místa krasu           
  Cena dopravy:   560,- Kč – dospělá osoba          540,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let      

Odjezd 6.00 hod. Přejezd busem do Žďárné u Boskovic a odtud sjezd po Jantarové stezce do Sloupu (jeskyně, 

kostel). Cyklostezkou nádhernou skalní dolinou vývěrů říčky Punkvy kolem Punkevních jeskyní na Skalní Mlýn 

a kolem Kateřinských jeskyní k propasti Macocha. Přes jeskyni Balcarku do Rudic (mlýn, muzeum) a k vodní 

nádrži Jedovnice (možnost koupání). Celkem 31-45 km dle zdatnosti zvlněným terénem po zpevněných 

silničkách krásnou krasovou přírodou. Jedna z nejatraktivnějších tras Moravského krasu.    Návrat do 20.00 hod.      

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Kroměříž. (časy a místa 

nasedání při placení)  
 

so  12.6.  Mikulov – Lednicko-valtický areál – Břeclav        kolem Lichtenštejnských památek                                         
  Cena dopravy:   530,- Kč – dospělá osoba          510,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd do Mikulova. Po cyklostezce kolem letohrádku Portz a historického cihlového 

mostu k rybníku Nesyt a kolem letohrádků Hraniční zámek, Tři Grácie a Rybniční zámek do Lednice. Přes 

Lovecký zámeček na Janův hrad a Přírodním parkem Niva Dyje do Břeclavi. Zdatnější prodloužení o návštěvu 

Úval, letohrádku Kolonáda a Valtic. Trasy od 32 km do 47 km dle zdatnosti.                      Návrat do 20.00 hod. 

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

 

so  10.7.  Opava – Hradec nad Moravicí        krásné cyklostezky ve Slezsku            novinka!!!                   
  Cena dopravy:   620,- Kč – dospělá osoba            600,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem do Dolního Benešova ve Slezsku. Na kolech PR Koutské louky do 

Kravař. Průjezd krásně upraveným parkem kolem zámku do Opavy. Zájemci mohou jet ke Stříbrnému jezeru – 

rekreační zóna s občerstvením a koupáním, prohlídka města a Ptačího vrchu. Cyklostezkou kolem řeky 

Moravice do Hradce nad Moravicí. Prohlídka Bílého a Červeného zámku, parku. Celkem  40 km rovinatým 

terénem, většina trasy je po cyklostezce.                                                                         Návrat do 20.00 hod. 

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

stř  14.7.  Javoříčko – Bouzov – Loštice - Litovel     krásné památky i příroda     mimo víkend          
  Cena dopravy:   560,- Kč – dospělá osoba          540,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let       

Odjezd v 6.00 hod.. Přejezd autobusem k jeskyním Javoříčko. Zájemci prohlídka. Na kole kolem říčky 

Javoříčka do Bouzova (hrad, Trojský kůň, ukázky středověkých zbraní). Dále klesáním kolem říčky Třebůvka 

do Loštic (muzeum, cukrárna a restaurace tvarůžků). Průjezd CHKO Litovelské Pomoraví přes areál Nové 

zámky do Litovle. Prohlídka města nazývaného „Hanácké Benátky“. Možnost prodloužení trasy o zajížďku 

k zámku Úsov (Lichtenštejnské lovecké sbírky). Celkem 35-50 km dle zdatnosti.               Návrat do 19.30 hod.   

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Holešov. (časy a místa 

nasedání při placení) 

 

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

                           rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

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


 

so  31.7.  Znojmo – Králův stolec – Šobes – Šatov – Znojmo     kouzelné Podyjí        novinka                  
  Cena dopravy:   700,- Kč – dospělá osoba          680,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let      

Odjezd v 5.30 hod. Přejezd autobusem do Znojma k Louckému klášteru. Kolem řeky Dyje k přehradě a výjezd 

přes Hradiště (vyhlídky na město) na Králův stolec (výhledy na meandry Dyje). Sjezd na Šobes (jedny 

z nejstarších vinic v Evropě) a návštěva Šatova (malované sklepy, bunkr). Přes Havraníky (vřesoviště) do 

Popic. Zdatnější zajížďka na Sealsfieldův kámen nad meandry řeky Dyje a přes Kraví horu (vyhlídka) do 

Znojma. Prohlídka města. Celkem 39 km zvlněným terénem po zpevněných cestách.          Návrat do 20.30 hod.      

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Kroměříž. (časy a místa 

nasedání při placení)  
 

stř  18.8.  Rožnovská Bečva   z hřebene hor k soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy    mimo víkend             
  Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba          520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let       

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem na Pustevny. Sjezd úboční zpevněnou cestou na Martiňák a odtud 

přístupovou asfaltovou silnicí na Horní Bečvy. Po pěkné cyklostezce kolem Bečvy do Rožnova (skanzen, 

rozhledna, pivovar, město) a dále do Valašského Meziříčí. Celkem 44 km převážně z kopce. Zájemci možnost 

prodloužit o hřeben na Radhošť (+8 km) nebo zkrácení sjezdem přes chatu Mír do Rožnova  (-14 km). Zájemci 

výstup na stromovou stezku Valaška nebo návštěva chaty Libušín.                                       Návrat do 19.30 hod.   

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice. (časy a místa nasedání při 

placení) 

 

so  4.9.  Čebín – Kuřim – Brno přehrada a město     cyklostezka kolem Svratky   novinka!!! 
  Cena dopravy:   620,- Kč – dospělá osoba          600,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let       

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem do Čebína u Tišnova. Zájemci výjezd na rozhlednu. Kolem skalního 

útvaru Malhostovická skála a rozhledny Zlobice do Kuřimi a kolem Kuřimské obory zvlněným terénem 

k zřícenině hradu Veveří u Brněnské přehrady – možnost prohlídky. Kolem přehrady do Bystrce a odtud 

cyklostezkou č.1 kolem řeky Svratky k Anthroposu (možnost prohlídky), přes parky a sportoviště u brněnského 

výstaviště  do  Komárova (rozhledna Komec) a k zábavnímu parku u obchodního centra Olympia. Celkem 40 

km. Možnosti prodloužení trasy v oblasti přehrady.                                                               Návrat do 20.30 hod.   

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

út  28.9.  Kolem Pálavy kolem                             zakončení cyklosezóny u vinařů - BURČÁKY                
  Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba          520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

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

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

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

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

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

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

NASEDÁNÍ - informativně 
Upřesněná místa a časy nasedání Vám budou sdělena při přihlašování. 

V autobuse účastníci obdrží mapky doporučených tras a místa nakládání kol. 

Místa nasedání – jen dle rozpisu u zájezdu: Lípa – DEPO fi. Jančík, Zlín - parkov. pod sportovní 

halou, vedle Velkého kina, Kvítkovice - parkov. za marketem Lídl, Napajedla - aut. nádraží, Staré Město - 

market Kik, Kunovice - benzinka MOL, Fryšták - náměstí, Hulín – vlak. nádr., Kroměříž - benzinka 

Robin Oil, ul.Kojetínská.   
   

Podrobné rozpisy jednodenních a vícedenních zájezdů  

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

 

 

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


                                     cyklo - turistický zájezd                

JIZERSKÉ HORY a HARRACHOV   
Toulky po hřebenových cyklostezkách se sjezdy do dolin 

                     15. – 18. července 2021 (čt-ne)      č.zájezdu 5115071                                   
                             

Zájezd do ráje cyklistů. Projedeme nádhernou přírodou po hřebenech Jizerských hor a užijeme si nekonečných 

sjezdům do dolin. Zájemci mohou navštívit nejvyšší vrchol Smrk. Navíc nakoukneme do Harrachova a sjedeme 

kolem nádherných Mumlavských vodopádů. Trasy pro mírně náročné cyklisty jsou vedeny po zpevněných cestách 

zvlněným terénem – stačí silniční kola (ne galusky). Délka denních tras 40 km až kolik ujedete. Zdatní a adrenalinoví 

jezdci mohou využít tras pro horská kola. 
 

Výjezd na hřebeny autobusem nebo lanovkou a sjezdy do dolin !!!   
                   

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

1.den:  odjezd v ranních hodinách. Přejezd do Harrachova. Vyložení kol, občerstvení, prohlídka horského 

střediska a výjezd lanovkou na Čertovu horu (zdatní na kole). Hřebenovou silnicí přes Studenov na Ručičky a 

přes Krakonošovu snídani sjezd kolem Mumlavského potoka a vodopádů do Harrachova. Celkem 22 km, 

možnosti prodloužení. Zájemci výjezd na Voseckou boudu nebo z Harrachova na ubytování. Večeře, nocleh. 

2.den:  po snídani výjezd autobusem na Jizerku. Jizerskou cyklomagistrálou kolem rašelinišť k Smrkové cestě a 

po ní mírným stoupáním ke skalní vyhlídce Paličník. Sjezd k chatě na Smědavě. Výjezd na Knajpu, 

návštěva rašelinišť Čihadla. Sjezd na rozc. U Studánky a přes Knížecí cestu a Polubný návrat na ubytování. 

Celkem 37 km. Možnost zkrácení. Zdatnější prodloužení přes Mariánskohorské boudy a  Protrženou nádrž nebo 

o nejvyšší vrchol Smrk. Večeře, koupání v bazénu nebo večerní výstup na rozhlednu Štěpánka. Nocleh. 

3.den:  po snídani výjezd autobusem na Jizerku. Promenádní cestou na Smědavu a výjezd na Knajpu. Okruh po 

vyhlídkové trase Pavlova cesta k vyhlídce Svatá Máří a na rozc. Hřebínek. Sjezd (cca 14 km) přes Novou Louku 

a Bedřichov do Liberce. Celkem 38 km, možnosti prodloužení. Přejezd busem na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den:  po snídani naložení zavazadel a na kole krátký výjezd do Příchovic do skiareálu U Čápa (rozhledna Járy 

Cimrmana, rodinný pivovar, Pohádková cesta, rolnické muzeum Járy Cimrmana). Zdatní výjezd na jednu 

z nejkrásnějších rozhleden v Jizerkách – Štěpánku (nádherné výhledy na Jizerky). Cyklotrasou s postupným 

klesáním přes Rejdice (Kaple Piety), Zlatou Olešnici a Bozkov do Semil. Celkem cca 30 km. Možnosti zkrácení. 

Naložení kol a odjezd domů. Příjezd do 22.00 hod. 
  

cena :     5.270,-Kč/osoba                    Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               
 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš, v obci Kořenov. 2 lůžkové pokoje se  sociálním        

                       zařízením. Na vyžádání 3 lůžkové. Za příplatek možno využít vnitřní bazén, vířivku, saunu. 

Stravování :  na ubytování snídaně formou bufetu a tříchodová večeře. V celé oblasti dostatek restaurací a  

                       občerstvovacích zařízení. U ubytování malý obchůdek s potravinami.  

Doprava:     zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 
 

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    (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00) 

rezervace :        www.rapantaspol.cz            e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
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                                     cyklo - turistický zájezd                      NOVINKA !!! 

ČESKÁ KANADA   
Zajímavá zákoutí přírodního parku 

                     

                      15. – 18. července 2021 (čt-ne)    č.zájezdu 51150712                                   
         

Zájezd do přírodního parku Česká Kanada. Místní krajina do jisté míry navozuje atmosféru severoamerické divočiny 

– rybníky připomínající kanadská jezera, rozlehlé lesy s bizarními žulovými útvary, typickými pro tuto oblast, louky a 

meze zdobící kamenité ostrůvky či osamocené balvany. Oblast má rovněž co nabídnout z památek – historická 

královská městečka, hrady, zámky, úzkokolejku. Mírně zvlněný terén je ideální pro cyklistické a turistické výlety. 

Trasy jsou vedeny převážně po vedlejších silnicích. 
 

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

1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Nové Bystřice, vyložení kol. Přes Terezín, zříceninu hradu 

Landštejn (mohutná zřícenina s výhledy), Rožnov (bizoní farma), Kunžák, kolem rybníku Komorník 

(ideální místo na koupání) na ubytování. Trasa celkem cca 33 km. Zájemci možnost svézt se úzkokolejkou 

z Nové Bystřice – včetně kola a zkrátit si trasu nebo jen tak. Ubytování, večeře a nocleh. 

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

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

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

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

Ďáblovu prdel – nejznámější skalní útvar oblasti + 4 km), Terezín, kolem rybníku Zvůle (možnost koupání 

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

Trasa celkem cca 35 km + 4 km prodloužení. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani busem do Červené Lhoty, vyložení kol. Prohlídka zámku, kde se točila spousta pohádek. 

Na kolech do Jindřichova Hradce, prohlídka města (centrum, hrad, zámek) a kolem rybníku Vajgar, 

Jindřišským údolím mezi rybníky (možnost koupání) na ubytování. Celkem cca 37 km. Večeře, nocleh. 

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

města zapsaného v UNESCO (zámek, vyhlídková věž, centrum, minipivovar). Trasa cca 24 – 30 km. 

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

cena :     4.950,-Kč/osoba                Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky 

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

typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

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

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

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

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

Léčebné pobyty. Dovolená s dětmi, bez lepku, s pejskem, pro velkou rodinu aj. 
 

Prodej pro spolupracující CK – samostatné katalogy v CK. 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


pobytově - cyklistický zájezd  

SLOVINSKO  -  BLED  
 JULSKÉ ALPY + BLED + BOHINJ + POKLJUKA 

Kouzlo jezer, hor a krásných slovinských městeček  

                    21. – 25. července 2021  (stř-ne)   č.zájezdu 5221071              
 

Již několik let velmi žádaný a oblíbený zájezd. Etapy jsou vedeny po cyklostezkách a místních silnicích 

zvlněným terénem krásnou přírodou, dolinami Julských Alp, kolem romantických jezer a kouzelnými 

vesničkami. Zájemci o náročnější cyklistiku trasy po dohodě s průvodcem. Zájemci o koupání využijí hotelové 

termální bazény nebo jezero Bled.  
 

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

1.den:  Odjezd ze Zlína kolem 22.00 hod. den předem v úterý! Noční průjezd Rakouskem. Přejezd do 

Mojstrany, vyložení kol. Na kolech Zg. Radovna, průjezd dolinou Radovna, Krnica, Podhom, pěší prohlídka 

soutěsky Vindgar (restaurace s výbornými pstruhy a místní speciality) do Bledu na ubytování. Celá trasa cca 

47 km. Večeře, nocleh.  

2.den: po snídani autobusem přejezd do sportovního centra Pokljuka. Na kolech prohlídka areálu a dále 

Mrzli Studenec, dlouhý sjezd na Krnicu (pěší prohlídka soutěsky Pokljuka), Bled (prohlídka hradu). Celá 

trasa cca 36 km. Večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech nebo v jezeře. 

3.den: po snídani přejezd busem k Bohinjskému jezeru, vyložení kol. Zájemci výjezd lanovkou na Vogel 

(možnost turistiky, výhledy). Na kolech přejezd k vodopádu Savica, pěší prohlídka vodopádu. Pokračujeme 

kolem překrásného jezera s prohlídkou kostelíku na hrázi do Bohinjské Bystrice. Zde možnost oběda 

v restauraci. Dále na kolech údolím řeky Sáva Bohinjka do Bledu. Celá trasa cca 34 km. Prohlídka 

městečka, ubytování, večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech nebo v jezeře. 

4.den: po snídani autobusem přejezd do Bohinjského sedla a na kolech sjezd na Bitenjskou planinu, dále po 

planině přes Rovtaricu, Vodiška planina (možnost oběda na partyzánské chatě – místní speciality) sjezd do 

Lancova a přes Ribno do Bledu na ubytování. Celkem 48 km. Večeře, nocleh. Zájemci koupání v termálech. 

5.den: Bled, Ribno, Kamna Gorica, Kropa(muzeum kovářství), Mošnje(vykopávky), Begunje (prohlídka 

hradu Kamen), Radovljica (prohlídka starého centra). Cca 45 km, možnost zkrácení trasy nebo zůstat celý 

den u jezera. Odjezd večer. Návrat do Zlína následujícího dne v pondělí v brzkých ranních hodinách! 
  

cena :   10.760,-Kč/osoba                         Min.počet  37 osob, max. počet elektrokol 20.         
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 4x ubytování s polopenzí, vstupy do bazénů, průvodce, 

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

pojištění typ B.   
 

Slevy :    včasný nákup  (smlouva a záloha 3.000,- Kč/os.)      do 31.1.2021                    - 250,- Kč                                

                                                                                                     do 28.2.2021                      - 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 2021                   - 50,-Kč 
                            

Ubytování : hotel v městečku Bled. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se sprchou a WC.   

                     Možnost koupání ve vnitřních bazénech sousedního luxusního hotelu – v ceně zájezdu!   

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou   

                      brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

Nástupní místa: Lípa, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Uh. Brod (min. 12 osob), Břeclav, Mikulov 
   

POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY         TURISTICKÉ ZÁJEZDY  

ZÁJEZDY DO TERMÁLŮ 
 

jedno a vícedenní zájezdy ze Zlínska, Uh.Hradišťska a Kroměřížska 

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

http://www.rapantaspol.cz/


cyklo – poznávací zájezd 

KŘIVOKLÁTSKO  na  kole  
Po stezkách budoucího národního parku  

Lány, Beroun, Karlštejn, Křivoklát, Točník a Žebrák. 
 

                  22. – 25. července 2021  (čt-ne)      č.zájezdu 5122071 
 

Náš velmi úspěšný zájezd minulých let do málo navštěvované, ale přitom neprávem opomíjené oblasti. 

Navštívíte část naší republiky, která možná bude za několik let vyhlášena národním parkem. Projedeme se po 

stopách Oty Pavla krásným údolím Berounky, prohlédneme si hrady Karlštejn, Křivoklát, Točník a Žebrák. 

Trasy jsou vedeny většinou po silnicích (vyjímečně po loukách) zvlněným terénem. 
 

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

1.den: odjezd v ranních hodinách. Autobusem přes Brno a Prahu do Lánů. Vyložení kol a prohlídka 

zámeckého parku (pokud bude otevřen), muzea T.G.Masaryka a zvířat v nedaleké oboře. Na kolech kolem 

Lánské obory, přes Městečko a pod hradem Křivoklát do Roztok na ubytování. Celkem cca 20 km, možnost 

prodloužení. Večeře, nocleh.     

2.den: po snídani autobusem přejezd na Karlštejn. Vyložení kol, prohlídka hradu. Na kolech přes Mořinu, 

kolem lomu Velká Amerika (prohlídka) na Bubovice a Solvayovy lomy (prohlídka). Na Svatý Jan pod 

Skalou (prohlídka kostela a jeskyně) a údolím Loděnice k Berounce. Kolem řeky do Berouna (prohlídka 

centra, Městské hory s rozhlednou a Medvědária, kde žijí medvědi z večerníčků). Dále po stezce do Nižboru 

– možnost občerstvení u vlakového nádraží v hospodě Tomáše Hanáka, naložení kol, autobusem odjezd na 

ubytování. Celá trasa cca 42 km. Zájemci možnost jet na ubytování (+ 13 km) přímo na kolech.  Méně 

zdatní trasa Karlštejn, Sv.Jan pod Skalou, Beroun, Nižbor, cca 34 km. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem pod hrad Točník. Prohlídka hradu Točník nebo Žebrák. Na kolech přes 

Březovou, Broumy (vyhlášený pivovar), Karlovu Ves do Roztok na ubytování. Celkem cca 25 km. 

Možnosti prodloužení. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani zájemci na kole na hrad Křivoklát (prohlídka hradu). Pak údolím Berounky proti proudu 

k přívozu. Přívozem na druhý břeh řeky a prohlídka pamětní síně Oty Pavla. Po návratu od přívozu krásným 

údolím kolem řeky se zastávkou na občerstvení „U Rozvědčíka“ do Skryjí. Zájemci možnost pěší prohlídky 

hradu Týřov nebo Skryjských jezírek. Celkem cca 25 km. Naložení kol. Návrat do Zlína do 22.00 hod. 
 

cena :     5.430,-Kč/osoba                    Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

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

Slevy :     včasný nákup  (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.)    do 31.1.2021                         - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2021                           - 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 2021                    - 50,-Kč 
          

Ubytování :  hotel pod hradem Křivoklát - pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové s vlastním WC a  

                      sprchou na pokoji.  

Stravování : polopenze (večeře a snídaně) v restauraci hotelu. Na ubytování je i venkovní terasa – večerní  

                      posezení. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku – nakládání při odjezdu. Omezený  

                      počet elektrokol – budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

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

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307 (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

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

 

 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


 

cyklo - turistický zájezd 

České Budějovice a okolí  
Vltavské cyklostezky, Hluboká, Kleť a jihočeské vesničky 

                             29.7. – 1.8. 2021 (čt-ne)       č.zájezdu  5129071 
 

 

Zájezd do romantického prostředí Jižních Čech. Cykloputování krajem „lidových“ jihočeských vesniček 

s návštěvou té nejzachovalejší zapsané do památek UNESCO, toulky po hrázích rybníků, návštěva dominantní 

hory Kleť s možností výjezdu lanovkou na vrchol nebo návštěva zámečku Kratochvíle, či kláštera Zlatá Koruna 

jistě uspokojí každého, kdo rád poznává krásy naší vlasti. Mezi cyklistické lahůdky této oblasti patří i 

cyklostezka z Purkarce přes Hlubokou do Českých Budějovic. Většina tras vede po zpevněných a asfaltovaných 

cestičkách mimo hlavní silnice zvlněnou krajinou částečně kolem řek. Stačí silniční kola (ne galusky).  
 

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

1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Autobusem přes Brno a Tábor k zámku Vysoký Hrádek u jaderné elektrárny 

Temelín. Na kole přes tvrz Býšov do Purkarce k řece Vltavě (muzeum vorařství). Po cyklostezce kolem 

Hlubocké obory k zámku Hluboká (prohlídka). Vltavskou pravobřežní cyklostezkou do Českých Budějovic. 

Celkem cca 35 km. Ubytování, večeře.  

2.den: po snídani autobusem do Krasetína k lanovce na Kleť – zájemci výjezd lanovkou na vrchol a zpět (krásné 

výhledy na Jižní Čechy). Na kole z Krasetína ke klášteru Zlatá Koruna a přes Dívčí Kámen (zřícenina hradu, 

pravěké sídliště) a Homolský rybník do Českých Budějovic. Celkem cca 38 km, možnosti zkrácení nebo 

prodloužení trasy dle zdatnosti. Ubytování, večeře. 

3.den: po snídani autobusem k zámku Kratochvíle – zájemci prohlídka. Na kole přes Netolice do Holašovic 

(vesnická památková rezervace – UNESCO). Sjezd přes Dubné do Českých Budějovic. Celkem cca 37 km, 

možnosti zkrácení nebo prodloužení trasy dle zdatnosti. Ubytování, večeře. 

4.den: po snídani naložení zavazadel do autobusu a na kole okruh přes Vrbenské rybníky, Haklovy Dvory a 

Čejkovice k loveckému zámku Ohrada (ZOO). Přes Bavorovice Vltavskou cyklostezkou do Českých Budějovic. 

Celkem cca 27 km převážně po rovině. Naložení kol. Návrat do Zlína do 21.00 hod. 

 

cena :     5.250,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.              
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky 

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

Českou republiku typ A10.   
                            

       Slevy :    včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)  do 31.1.2021                               - 200,-Kč  

                                                                                                  do 28.2.2021                                 - 50,-Kč  
                   děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let                                                   - 50,-Kč  

                   každý další vícedenní  zájezd CK Rapant Zlín v roce 2021                                       -50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel přímo v Českých Budějovicích. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC a sprchou.   

                       Zájemci mají možnost ubytování ve třílůžkovém pokoji.  

Stravování :  polopenze v restauraci na ubytování.  Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 
 
 

Odjezdy nebo svozy ze Zlína. Prodej pro spolupracující CK 

(VALAŠKA, ATIS, VSACAN TOUR, RIALTO, EMMA, BON TON). 
 

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

 

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

rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

 
 

 

 

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


 

                                              cyklo - turistický zájezd                  NOVINKA!!!   

POLABÍ - PARDUBICKO   
Kolem řek Labe a Chrudimka krajem koní a pískoven 

                               29.7. – 1.8. 2021 (čt-ne)           č.zájezdu 5129071                                   
 

Cyklozájezd do Polabské nížiny a okolí měst Pardubice a Hradec Králové. Projedeme kolem Labe od Hradce 

Králové po Pardubice, vše si prohlédneme z bájné Kunětické hory, sjedeme z málo známých Železných hor 

kolem řeky Chrudimky a navštívíme lázeňské městečko Bohdaneč. To vše jistě umocní spousta historických 

památek, návštěva hřebčínů Kladruby či Slatiňany nebo za pěkného počasí koupání ve 

vyhledávaných pískovnách nedaleko od hotelu. Ubytování 3 km od centra města Pardubice – spojení do centra 

trolejbusem přímo od hotelu – možnost večerní návštěvy. Trasy vedeny po stále populárnějších cyklostezkách 

kolem Labe a po zpevněných silničkách v okolí. Stačí silniční kola (ne galusky).  
 

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

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Olomouc do Hradce Králové. Vyložení kol a prohlídka 

historického centra města. Kolem soutoku Labe s řekou Orlicí po Labské cyklostezce přes Bukovinu pod 

Kunětickou horou – prohlídka Kunětické hory a okruh kolem ní. Přejezd k řece Labi a kolem ní do Pardubic. 

Prohlídka města – zámek, Pernštýnské náměstí. Přejezd na ubytování.  Celkem 31 km po rovině (mimo 

Kunětickou horu). Ubytování, večeře, nocleh.   

2.den: po snídani autobusem do Nasavrk. Přes Libáň a Vížky ke zřícenině hradu Žumberk. Přes řeku Chrudimku 

do Trpišova. Lesoparky na Švýcárny (Muzeum starokladrubského koně, výběhy) a do Slatiňan (zámek, 

hipologické muzeum, park, hřebčín). Po prohlídkách sjezdem kolem řeky Chrudimky do města Chrudim. 

Prohlídka historického centra (hradby, dominantní kostel, muzeum loutek a barokních soch). Po cyklostezce do 

Nemošice a dále do Pardubic na ubytování. Celkem 43 km převážně z kopce a po rovině. Večeře, nocleh.                                        

3.den: po snídani autobusem do Chlumce nad Cidlinou k zámku Karlova Koruna (prohlídka). Kolem pískoven 

Flajšar na Kolesa (dostihová dráha) a do Kladrub nad Labem. Zájemci prohlídka Národního hřebčína, zámku, 

výběhu koní (UNESCO). Kolem Opatovického kanálu k rybníku Buňkov a k pískovnám Malý a Velký písník do 

Mělic (super koupání, občerstvení). Přejezd přes lázně Bohdaneč (prohlídka) do Pardubic. Celkem 40 km 

převážně po rovině. Možnosti zkrácení nebo prodloužení trasy dle zdatnosti. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani přes obec Srch k pískovnám Malá Čeperka (možnost koupání) a do Opatovic nad Labem. Po 

cyklostezce 2 (Labská) do Vysoké nad Labem k rozhledně Milíř a dále k rybníku Biřička (možnost koupání, 

občerstvení). Okrajem města Hradec Králové do rozsáhlých lesoparků. Kolem výběhů divočáků, daňků a jelenů 

a obce Hoděšovice k motorestu Koliba. Celkem 36 km po rovině. Možnosti zkrácení nebo prodloužení trasy dle 

zdatnosti. Naložení kol a návrat domů. Předpokládaná doba příjezdu do Zlína do 21.00 hod. 
 

cena :     4.890,-Kč/osoba                   Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky s popisem 

doporučených tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel v severní části města Pardubic. Pokoje jsou vždy dva dvoulůžkové se společnou  

                       chodbičkou a sociálním zařízením – samostatné vstupy do pokojů.                       

Stravování :  na ubytování snídaně formou bufetu a servírovaná večeře. V rámci hotelu restaurace.  

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

 

CYKLOKURZY  PRO  ŠKOLY  - jednodenní i vícedenní 
 

Chystáte –li se uspořádat cykloakci pro školní kolektivy, rádi pro Vás tuto akci připravíme. 
(autobus s vozíkem pro 42 kol, program včetně doporučených tras, nakládání kol, ubytování,…...) 



cyklo – poznávací zájezd 

PO STOPÁCH CHODŮ 
POHÁDKOVÝM  KRAJEM 

 Krajem s kouzelnou přírodou, malebnými vesnicemi a mohutnými hrady                

                          4. – 8. srpna 2021  (st-ne)         č.zájezdu 5104081 
 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD!  Zájezd do nám vzdálené a přitom známé oblasti ze „Starých pověstí českých“. Uvidíte  

krásná městečka a vesnice s lidovou architekturou, jimž vévodí Domažlice – srdce Chodska. Čekají na vás 

mohutné hrady a hradní zříceniny, nádherná příroda a rybníky, které vás budou lákat, aby jste je vyzkoušeli.      

A na své si přijdou i milovníci historie nebo zájemci o výjezdy na 4 hlavní vrcholy. Většina tras vede po 

zpevněných a asfaltovaných cestách, mimo hlavní silnice, částečně po cyklostezkách. Stačí silniční kola. 
 

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

1.den: odjezd brzy ráno přes Brno, Prahu do Švihova, vyložení kol. Zájemci prohlídka Švihova (krásný 

vodní hrad) a po cyklostezce do Klatov, prohlídka města (Černá věž, katakomby, barokní lékárna). Dále na 

kolech po cyklostezce do Běšin a do Velhartic, prohlídka hradu, skanzenu, muzeum minerálů, kovárna. 

Celkem cca 35 km. Naložení kol a odjezd na ubytování. Zájemci mohou jet až na ubytování, cca 15 km. 

Večeře, nocleh. 

2.den: po snídani autobusem na sedlo Špičák, vyložení kol. Možnost zajížďky k Černému jezeru (cca 7 

km). Ze Špičáku pod rozhlednou Pancíř (možnost výstupu) přes Zhůřské pláně do Hartmanic. Sjezdem do 

Anína a kolem Otavy lesním parkem, po cyklostezce do Sušice. Celkem cca 45 km. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani přejezd busem na Fürth - Folmava, vyložení kol a lesem po cyklostezce kolem rybníku 

Babylon (možnost koupání), do Újezda (Kozinův statek, lidová architektura) a Domažlic. Prohlídka města        

(Chodský hrad, Šikmá věž, městské domy, hradby, klášter). Celkem cca 25 km. Možnost prodloužení do 

Trhanova (Lomikarův zámek, + 4 km) nebo z Folmavy přes Čerchov (rozhledna) k Babylonu (+ 13 km). 

Naložení kol, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani busem výjezd do Zadova na Churáňov, vyložení kol. Sjezdem z Churáňova do 

Kašperských Hor – krásné horské městečko s výborným pivovarem a restaurací, muzeum historických 

motocyklů. Zájemci výjezd na hrad Kašperk, prohlídka hradu, výstup na Pustý Hrádek (nádherné výhledy 

na Šumavu a hrad Kašperk). Sjezdem na ubytování do Sušice. Prohlídka města, procházka ke kapli Sv. 

Anděla Strážce – výhledy na město nebo výjezd na rozhlednu Svatobor. Celkem cca 37 km. Večeře, nocleh.  

5. den: po snídani z ubytování na kolech kolem Otavy po cyklostezce přes Čepice (most se skleněnou 

sochou, minipivovar), Žichovice (zámek, kamenný most), zájemci můžou odbočit do vápencového lomu na 

koupání – velmi oblíbené místo a do Rabí (prohlídka největší hradní zříceniny v Čechách), dále do 

Horažďovic (zříc. hradu, zámek, mlýn, hradby). Celkem cca 25 km. Odpoledne naložení kol a odjezd. 

Návrat do Zlína do 23.00 hod. 
 

cena :     6.390,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Slevy :     včasný nákup  (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)    do 31.1.2021                 - 250,-Kč  

                                                                                                   do 28.2.2021                   - 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 2021             - 50,-Kč 
          

Ubytování :   menší příjemný hotel v centru Sušice, dvoulůžkové pokoje se sociálkou. 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu. V regionu velké množství restaurací a stylových hospůdek. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

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

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


cyklo - turistický zájezd 

Pieninský národní park - Dunajec 
Cyklistika pod vrcholy tatranských štítů    

 

                            5. – 8. srpna 2021   (čt-ne)         č.zájezdu 5205081                                                

Zájezd do turisticky a cyklisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska, Národního parku Pieniny. Kouzelná 

příroda, vesničky se zachovalou architekturou dřevěných staveb, spousta kostelíků a krčmy s tradičními 

slovenskými pochoutkami uspokojí každého milovníka cestování. Návštěva nových atrakcí – stezky v korunách 

stromů s výhledy na Pieniny a Belianské Tatry nebo plavba na pltích přírodním parkem ve Vás zanechají jistě 

nezapomenutelné vzpomínky. Vše jistě umocní ubytování přímo pod vrcholy Belianských Tater. Trasy vedou 

zvlněným terénem a jsou připraveny tak, aby se jich mohli zúčastnit i méně zdatní cyklisté. Vhodné pro silniční 

treeková kola (ne galusky). Pro náročnější cyklisty možné trasy po horských cestách. 
 

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

1.den:  odjezd brzy ráno. Přejezd přes Zlín, Horní Lideč, Žilinu a Poprad na horské sedlo nad obcí Ždiar. Na kole 

obcí s množstvím lidových staveb sjezd do Bachledovy doliny. Lanovkou na hřebeny Spišské Magury (zdatnější na 

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

Tatry. Přejezd na ubytování. Celkem 15 km. Zdatnější cyklisté přejezd ze sedla hřebenovou horskou cestou (lesní 

cesta) na lávku v korunách. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den:  po snídani přejezd autobusem do Polska do vesnice Lopuszna nedaleko Noweho Targu. Prohlídka dřevěného 

kostelíku a muzea na statku. Kolem řeky Dunajec do Debna (dřevěný kostelík s malbami – UNESCO). Kolem 

přehrady Czorsztyńskie s výhledy na Tatry k hradu Niedzica. Zájemci prohlídka hradu nad přehradou a muzea 

miniatur historických staveb. Sjezd  kolem Dunajce do Červeného Kláštora. Celkem cca 36 km kolem řeky. Naložení 

kol a skupinová plavba na pltích (vorech) přírodním parkem Pieniny do Lesnice. Na závěr posezení na kolibě a 

přejezd na ubytování. Večeře, zájemci posezení u čaje – Tatranského (42-72%). Nocleh. 

3.den: po snídani výjezd autobusem na hřebeny Spišské Magury do Magurského sedla. Hřebenem přejezd do 

Toporeckého sedla a sjezd přes „goralskou“ vesnici Haligovce do Lesnice. Podél řeky Dunajec po staré kupecké cestě 

pod skalními věžemi do Červeného Kláštora. Celkem cca 35 km. Zájemci prohlídka kláštera nebo posezení v 

„goralské krčmě“. Naložení kol a přejezd do vesnice Hniezdne. Návštěva Nestville parku  Zájemci posezení a nákupy 

v přilehlé čokoládovně nebo nově otevřeném pivovaru. Nebo návštěva unikátního muzea řemesel souvisejících 

s lihovarnictvím. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.   

4.den: po snídani naložení zavazadel a na kole z ubytování přes Tatranskou Kotlinu (Belianské jeskyně)  a 

Kežmarské Žľaby do Kežmaroku. Nádherné výhledy na Vysoké Tatry (Lomničák). Celkem cca 29 km. Zdatnější 

možnost prodloužit o návštěvu Tatranské Lomnice (+ 8 km). Naložení kol, prohlídka města (UNESCO), oběd a 

odjezd domů. Příjezd okolo 22.00 hod. 

cena :     5.540,-Kč/osoba                     Min.počet účastníků:  37 osob,  max. počet elektrokol  20.           
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenze, průvodce, orientační mapky 

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

typ B.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel ve Ždiaru přímo pod vrcholy Belianských Tater, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením,   

                      na vyžádání 3 lůžkové. Možnost večerního posezení.  

Stravování :  snídaně i večeře na hotelu formou bufetu. Po trase jsou stravovací zařízení. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou  

                       brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!!  

Nástupní místa:  St.Město u UH, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Horní Lideč.   
 

 

 
 

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    (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00) 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


                                                cyklo - poznávací zájezd                          

  CYKLOTOULKY ČESKÝM RÁJEM 
Krajem skalních měst, malebných vesniček a atraktivních památek 

                      12. – 15. srpna 2021 (čt-ne)   č.zájezdu: 5112081  
 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD! Návštěva jedné z velmi atraktivních oblastí naší vlasti. Trasy jsou připraveny tak, aby je 

zvládli začátečníci, rodiny s dětmi, ale užili si i nároční cyklisté. Projížďky na kole pod skalami, kolem romantických 

rybníků, výstupy na skalní věže, tajuplné hrady a zámky, množství romantických vesniček s lidovými stavbami a 

mnoho dalších překvapení vás čeká při našem putování po území, kterému naši předci dali název Český ráj, po území, 

které si tento název určitě zaslouží. Členitost krajiny s charakteristickými skalními městy přináší velký výběr 

cyklotras po zpevněných a asfaltovaných silničkách mimo hlavní silnice. Stačí silniční kola (ne galusky).  
 

 

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

1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd na Hrubou Skálu, individuálně prohlídka zámku. Skalním údolím kolem rybníku 

Věžák (film Jak dostat tatínka do polepšovny) k dominantnímu hradu Trosky a přes Pařezkou Lhotu na ubytování u 

Prachovských skal. Ubytování, večeře, nocleh. Celkem cca 30 km. 

2.den: po snídani přejezd busem do lázní Sedmihorky. Pod skalami Hruboskalska na hrad Valdštejn (prohlídka). 

Hradskou cestou hřebenem Hruboskalska kolem skalních vyhlídek k zámku Hrubá Skála. Přes Čertoryje (pohádkový 

domek) a Věžický rybník k Podsemínskému rybníku. Přes Vesec u Sobotky (filmařská vesnička) na dominantní hrad 

Kost (prohlídka). Zájemci projížďka romantickým údolím Plakánek. Celkem cca 28-35 km. Možnosti zkrácení nebo 

prodloužení trasy. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani výjezd autobusem na nejvyšší vrchol oblasti – Kozákov (rozhledna). Sjezd na kole do Vesce a přes 

Rotštejn (skalní hrad) na Besedice (skalní město s vyhlídkami). Sjezd na Malou Skálu k řece Jizeře a kolem ní do 

Turnova (Dlaskův statek, centrum). Cyklostezkou přes Sedmihorky na ubytování. Celkem cca 47 km. Kratší trasa 

z Kozákova přes Rovensko (obrácené zvony) a Újezd pod Troskami na ubytování. Celkem cca 25 km. Večeře, 

nocleh.  

4.den:  po snídani na kole z ubytování přes Pařezkou Lhotu, Mladějov, kolem hradu Kost pod věžemi Příhrazských 

skal pod Drábské světničky – možnost výstupu na skalní hrad, krásné výhledy. Celkem cca 30 km. Naložení kol a 

návrat domů. Příjezd později večer. 
 

cena :     5.690,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, orientační mapky 

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

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 

 
      

Ubytování :  hotel přímo u Prachovských skal. Pokoje jsou dvoulůžkové se sprchou a WC.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol – budou  

                      brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

Letecké zájezdy za dobrodružstvím a poznáním  
 

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

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

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

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

vlastního výběru. Odlety většinou z Prahy.    

                                              info:   tel.774 742 307,  www.rapantaspol.cz 

http://www.rapantaspol.cz/


cyklo - turistický zájezd  

 RALSKO  +  ČESKOLIPSKO 
Nádhernou přírodou Ralska, okolí řeky Ploučnice a pískovcových skal 

                  19. – 22. srpna 2021   (čt-ne)          č.zájezdu 5119081 
 

Zájezd do romantického prostředí pískovcových skal, lidových roubenek, skalních hrádků a kouzelné přírody. 

Oblast Ralska byla dříve vojenským územím, kam nebyl přístup. Toto území skrývá poklady, po kterých touží 

každý cyklista a turista – romantik. Ale i návštěvy památek jako skalní hrad Sloup v Čechách, jízda kolem 

meandrující řeky Ploučnice nebo romantická Panská skála nadchne každého milovníka přírody a dobrodružnější 

povahy jistě ocení návštěvy skalních domů, vytesaných tunelů a zřícenin hrádků. Trasy jsou připraveny tak, aby 

je zvládli začátečníci, rodiny s dětmi, ale užili si i nároční cyklisté. Trasy jsou vedeny po cyklostezkách nebo 

vedlejších silničkách  – stačí silniční kola. 
                   

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a orientační mapky v buse. 
                   

1.den:  odjezd brzy ráno. Přejezd přes Hradec Králové do Kamenického Šenova k Panské skále. Vyložení kol, 

prohlídka a cyklostezkou po bývalé železnici přes Nový Oldřichov, Volfartice, kolem Manušických rybníků do České 

Lípy (hradby, zřícenina hradu Lipý, minipivovar Lípák), Bukovany, Pihel a na ubytování do Nového Boru. Celkem 

cca 35 km. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani autobusem do Osečné, vyložení kol. Kolem pramene Ploučnice a lázní Kundratice cyklostezkou do 

Hamru na Jezeře (vyhlášená rekreační oblast - možnost koupání). Přes Stráž pod Ralskem (zámek, možnost koupání), 

kolem průrvy Ploučnice, Noviny p. R., Srní Potok, Vranov (Vranovské skály, zřícenina hrádku, vyhlídky) do 

Mimoně. Celkem cca 30 km. Naložení kol a přejezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

3.den:  po snídani autobusem na Oybin. Vyložení kol, prohlídka hradu, který býval hradem Karla IV. a zříceniny 

místní katedrály a skalního města. Pod Jánskými kameny (vyhlídka) přes Krompach, Mařenice (skalní reliéfy), 

Cvikov (minipivovar Cvikov, lesní divadlo), Svor a po cyklostezce na ubytování. Celkem cca 35 km. Individuálně 

prohlídka Nového Boru (lavička V. Havla, minipivovar Born). Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani z ubytování na kole do Sloupu v Čechách. Prohlídka hradu vytesaného ve skalách, Samuelovy 

jeskyně a skalního divadla. Na kole přes Svojkov (Modlivý důl) a Svitavu (jeskyně Pustý kostel), Radvanec zpět do 

Nového Boru. Celkem cca 25 km. Možnost prodloužení přes Velenice (zřícenina hradu Výrov) do Brniště (velká 

atrakce – Stezka mezi skalami – skalní reliéfy), cca 14 km. Odpoledne naložení kol a odjezd. Návrat do Zlína do 

22.00 hod. 
 

cena :     5.690,-Kč/osoba                    Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.                                                  
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, průvodce, orientační 

mapky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v ČR typ A10 a připojištění výjezdu do 

zahraničí typ B. 
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč)  do 31.1.2021                               - 200,-Kč  

                                                                                           do 28.2.2021                                 - 50,-Kč  
                 děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let                                               - 50,-Kč  

                 každý další vícedenní  zájezd CK Rapant Zlín v roce 2021                                  -50,-Kč 
 

Ubytování :   hotel blízko centra Nového Boru, dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. 

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

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzena ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY  do  termálů  
SLOVINSKO - Moravské Toplice, Radenci, Lendava   

SLOVENSKO – Oravice, Bešeňová   MAĎARSKO – Hegykö, Zalakaros, Eger 
 

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

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

http://www.rapantaspol.cz/


 

                                               cyklo - poznávací zájezd                        NOVINKA!!! 

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

                       26. – 29. srpna 2021  (čt-ne)       č.zájezdu 5126081 
 

Zájezd - novinka do jedné z nejoblíbenějších oblastí naší vlasti. Cyklozájezd je situován do romantické oblasti  

B. Němcové a A. Jiráska, mezi skalními městy. Nádherná příroda, vysoké skalní věže, rybníky, zámky a místa 

známá ze školní četby vás zcela nadchnou. Trasy jsou vedeny vlnitým terénem po zpevněných nebo 

asfaltovaných silničkách mimo hlavní silnice, částečně po cyklostezkách. Pro navrhované trasy stačí silniční 

(treeková) kola. Vhodné i pro rodiny s dětmi. 
 

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

1.den: odjezd brzy ráno. Příjezd do Úpice, vyložení kol. Na kolech průjezd kouzelným Babiččiným údolím 

s návštěvou Starého Bělidla, Ratibořic (zámek) do České Skalice (škola B. Němcové). Kolem vodní nádrže 

Rozkoš (možnost koupání) do Nového Města nad Metují (krásné historické centrum, zámek, dřevěný most) 

na ubytování. Celkem cca 33 km. Večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd do Adršpachu, vyložení kol. Zájemci prohlídka Adršpašských skal – nejhezčí a 

neznámější skalní město u nás. Poté na kolech kolem romantického místa Skály (zřícenina hradu, krásné 

výhledy). Na kolech přes Stárkov (funkční krásný mlýn Dřevíček) do Hronova (prohlídka domu A. Jiráska, 

park s minerálními prameny), Náchoda (hladomorna, gotické sklepy, zámek s vyhlídkovou věží, vyhlídkové 

terasy) a přes malebné údolí Peklo (Bartoňova útulna – restaurace, postavená dle D. Jurkoviče) na 

ubytování. Celkem cca  45  km. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Polska do lázní Duszniky-Zdrój. Vyložení kol a přes Kudowa-Zdrój – 

prohlídka lázní. Po mezinárodní cyklostezce do Náchoda a na ubytování. Celkem 38 km. Možnost 

prodloužení přes Dobrošov (pevnost) + 5 km. Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani z ubytování na kole přes Slavoňov (dřevěný kostel) do Dobrušky (rodný domek F.L. 

Věka, rabínský dům) a do Opočna (zájemci prohlídka zámku) cca 25 km. Odpoledne naložení kol a odjezd. 

Návrat do Zlína kolem 22. hod. 
 

cena :     5.160,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Slevy :     včasný nákup  (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)    do 31.1.2021                 - 200,-Kč  

                                                                                                   do 28.2.2021                   - 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 2021             - 50,-Kč 
          

Ubytování :  hotel blízko centra v Novém M. n. Metují.  Dvoulůžkové pokoje se sociálkou nebo rod. pokoj. 

Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Možnost večerního posezení. V regionu velké množství  

                      restaurací a stylových hospůdek. 

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

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

 -  TERMÁLBUS –jednodenní a vícedenní zájezdy za relaxací do termálů - Slovensko,     

    Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Polsko 

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

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

 - pobytové rekreace u moře – autobusem, letecky, autem  
 



                        cykloturistický zájezd + poznání +  koupání          NOVINKA!!!  

 Liptov – nejhezčí místa 
Slovensko - cyklistika pod vrcholky Vysokých a Nízkých Tater  

                        26. – 29. srpna 2021 (čt-ne)       č.zájezdu 5226081 
 

Zájezd do turisticky velmi atraktivní oblasti Slovenska. Projedeme se přes osady Nízkých a Vysokých Tater, 

dolinou Čierného Váhu kolem přečerpávací přehrady, objedeme největší vodní nádrž Liptova – Liptovskou 

Maru. Navštívíme nejhezčí a nejatraktivnější místa Liptova. A hlavně – vyhneme se kopcům ! Vhodné pro 

silniční (treková) kola. Trasy jsou převážně sjezdy a vedou překrásnou přírodou. 
                   

Program:  orientační mapky obdrží účastníci v autobuse. 
1.den: odjezd brzy ráno. Přes Žilinu a Ružomberok do Liptovské Lúžné. Na sedle Prievalec v Nízkých Tatrách 

vyložení kol a přes Magurku (prohlídka nejzastrčenější osady Slovenska – možnost občerstvení na chatě) a 

Lupčianskou dolinou mezi vrcholy Salatín a Chabenec stále sjezd do Partizánské Lupče (možnost občerstvení) a 

dále do Lúček (30 km). Naložení kol a koupání v termálech. Zájemci místo koupání, možnost prodloužení trasy. 

Navečer odjezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd na Štrbské Pleso (1355 m), vyložení kol a prohlídka plesa a areálu. Na kolech kolem 

říčky Belá do Podbánského, Pribyliny (známý slovenský skanzen). Přes Liptovskú Kokavu na ubytování. Trasa 

cca 38 km. Zájemci možnost prodloužení, výjezd k Popradskému plesu, cca 12  km. Večeře, nocleh. 

3.den: autobusem výjezd do Jasné pod Chopok. Vyložení kol a zájemci možnost výjezdu sedačkovou lanovkou 

na Chopok. Prohlídka Vrbického plesa, možnost zastávky na prohlídku Demänovské jeskyně Slobody, případně 

ĺadové jeskyně. A přes Pavčinu Lehotu, Ilanovo, Liptovský Ján – odbočka do Jánské doliny (termální pramen 

Kaďa, Stanišovská jeskyně) a Liptovský Hrádok na ubytování. Celkem cca 35 km. Večeře, nocleh.  

4.den: autobusem přejezd přes Štrbu do Liptovské Tepličky. Vyložení kol a prohlídka dřevěných domků krásné 

vesničky pod vrcholem Králova hoľa a „skalních pivnic (sklepů) v okolních svazích. Na kolech stále dolu 

dolinou Čierného Váhu kolem stejnojmenné přečerpávací vodní nádrže do Svarína a dále do Královy Lehoty a 

Liptovského Hrádku (37 km). Zdatnější zájemci možnost prodloužení trasy o výjezd na horní nádrž s krásnými 

výhledy na Vysoké Tatry (+15 km). Prohlídka hradu a kaštieľa v Liptovském Hrádku, naložení kol a odjezd do 

Zlína. Návrat do 22.00 hodin. 
 

cena :     5.440,-Kč/osoba                   Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.    
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování, 3x polopenzi, průvodce, orientační 

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2021                            - 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 2021                     - 50,-Kč 
 
 

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

                       tenisové kurty, hřiště. 

Stravování :  polopenze na penzionu. Po trase jsou hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

Nástupní místa: Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob), Horní Lideč. 
 

 

 

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Průvodce a doporučené programy. Připravíme trasy zájezdu dle přání. 
 

 

 

 

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

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


                                       pobytově - cyklistický zájezd        oblíbený zájezd !!!           

LAGO DI GARDA - jih + Verona 
Itálie  –  cyklistika - poznávání krásných měst a hradů 

                      31.8. – 6.9.  2021  (út-po)          č.zájezdu 5231081 
 

Oblíbená akce, která přímo navazuje na velmi oblíbené zájezdy na sever jezera. Při tomto zájezdu poznají 

účastníci jih jezera, Veronu a okolí. Navštívíme jeden z nejatraktívnějších klášterů celé Itálie, postavený na 

skalním útesu a prohlédneme si krásná městečka a hrady na břehu jezera a kouzelné pobřežní promenády. Etapy 

jsou ve většině případů vedeny po místních komunikacích a částečně i po cyklostezkách zvlněným terénem. 

Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie všem cyklistům s možností koupání v jezeře.  
 

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

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

2.den: ráno příjezd ke klášteru Madonna della Corona. Vyložení kol a individuální prohlídka jedné 

z největších atrakcí kraje – kláštera, který je jako zavěšený ve skalní stěně. Na kolech sjezd s krásnými 

výhledy do údolí přes Caprino Veronese k jezeru Lago di Garda do městečka Garda. Prohlídka městečka 

(benátský palác, zřícenina pevnosti na kopci s krásnými výhledy) a dále kolem jezera do Bardolino. 

Prohlídka městečka a výrobny vín (nejvyhlášenější oblast na břehu jezera) s možností ochutnávky a nákupů. 

Celkem cca 30 km. Naložení kol a přejezd na ubytování do Desenzana. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.  

3.den:  po snídani autobusem do Saló na západním břehu jezera. Na kolech přes Porto Portese, Porto s. 

Felice, Manerba, Moniga (malá vesnička v hradních stěnách), Padenghe a kolem jezera zpět na ubytování 

do Desenzano. Trasa kolem krásných promenád a hradů. Celkem cca 40 km. Možnost koupání v jezeře. 

Večeře, nocleh.  

4.den: po snídani autobusem přejezd na předměstí Verony. Vyložení kol a na kolech do centra Verony. 

Prohlídka Colosea, známého balkónu (Romeo a Julie) a starého centra města. Na kolech kolem řeky Adige 

přes Bussolengo, Calmasino do Lazise. Prohlídka nádherného městečka za hradbami. Trasa cca 35 km. 

Naložení kol a návrat na hotel, večeře, nocleh.   

5. den: : po snídani autobusem přejezd do Valeggio sul Mincio. Vyložení kol a prohlídka kamenného mostu 

Ponte Visconteo, hradu Scaligero a vodních mlýnů na řece Fiume Mincio. Na kolech po cyklostezce kolem 

řeky na sever do města Peschiera del Garda. Prohlídka krásného městečka na břehu jezera a některé 

z vojenských pevností. Dále na kolech po břehu jezera přes S.Benedeto, Castello di Rivoltella do Desenzano 

na ubytování. Celkem cca 35 km. Večeře, nocleh. 

6.den: po snídani na kolech přímo z ubytování do Sirmione. Prohlídka nádherného městečka na 

poloostrově, který vybíhá do jezera. Prohlídka krásného hradu, vykopávek na severu poloostrova. Možnost 

koupání v termálním prameni na břehu jezera, nebo v termálech Terme CatulloAquaria. Na kolech návrat 

zpět do Desenzana. Celkem cca 25 km. Večer naložení kol a odjezd. Noční průjezd přes Itálii a Rakousko.  

7.den: návrat do Zlína ráno.  

cena :     11.980,-Kč/osoba               Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   
 

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

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

POZOR: OMEZENÝ POČET MÍST – DOPNĚNÍ KE SKUPINĚ!  
 

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                                   - 250,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2021                                     - 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 2021                              - 50,-Kč 
      

Ubytování:   rodinný hotel u jezera. Pokoje jsou dvoulůžkové a na  přání třílůžkové. Pokoje mají vlastní   

                      sprchu a WC a velmi pěkné vybavení.  

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

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

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

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


cyklo - turistický zájezd 

Kolem Lipna kolem 
Krása Šumavy kolem Lipenské přehrady – ráj cyklistů 

                          2. – 5. září 2021   (čt-ne)            č.zájezdu 5102091  
 

Návštěva jedné z nejatraktivnějších cyklistických oblastí u nás. Toulání po cyklostezkách kolem kouzelné 

přehrady Lipno umístěné do krásné přírody pod východní hřebeny Šumavy. Jízda po udržovaných cyklostezkách 

na česko-rakouské hranici zvlněným terénem, projížďka po ideální rovině kolem Schwarzenberského kanálu a 

po nádherných asfaltovaných cyklostezkách kolem vodní plochy Lipna, plavba s kolem přes přehradu, sjezd 

podél Vltavy kolem Čertovy stěny do Vyššího Brodu a mnoho dalších zajímavostí určitě uspokojí cyklistu 

pohodáře. A adrenalinoví jezdci se mají taky kde vyřádit. To vše jistě umocní ubytování pár metrů od vodní 

plochy Lipna nebo návštěva jedné z největších atrakcí v ČR – lávky v korunách stromů. Trasy jsou připraveny 

tak, aby je zvládli začátečníci, cyklisté pohodáři, ale užili si i nároční cyklisté.  Trasy vedeny po zpevněných 

cestách – stačí silniční kola (ne galusky).  
 

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

1.den:  odjezd v ranních hodinách. Přejezd do obce Stožec, vyložení kol a přírodní rezervací Vltavský luh 

do Nové Pece a po nové cyklostezce kolem Lipna do Horní Plané a dále do Černé v Pošumaví na ubytování. 

Celkem 35 km kolem řeky a vodní nádrže. Ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani na kole z ubytování k přívozu do Dolní Vltavice, plavba lodí na jižní břeh. Kolem 

přehrady k rozc. U Mostu a výjezd na Vítkův Kámen (nejkrásnější pohledy na Lipno). Sjezd na hráz Lipna a 

do obce Lipno. Zájemci návštěva největší atrakce Lipna – přes 0,5km dlouhá procházka po lávkách 

v korunách stromů. Celkem 37 km. Možnosti prodloužení. Busem na ubytování. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani busem do Českých Žlebů. Mírným stoupáním Zlatou solnou stezkou přes bývalé obce 

Mlaka a Krásná Hora na Nové Údolí. Kolem Schwarzenberského kanálu (ideální rovina) na Jelení Vrchy. 

Zdatní výjezd na Plešné jezero. Kolem kanálu na Huťský Dvůr a sjezd do Bližší Lhoty. Trajektem do Horní 

Plané. Celkem 43 km. Možnosti prodloužení. Busem na ubytování. Večeře, nocleh.  

4.den:  po snídani na kole z ubytování přes Milnou do Frymburku a po promenádní cyklostezce přes Lipno 

nad Vltavou na hráz přehrady. Podél řeky Vltavy úžasnou soutěskou kolem Čertovy stěny do Vyššího 

Brodu (klášter). Celkem 36 km, z toho 27 km po rovině a z kopce. Naložení kol. Návrat do Zlína do 22.00 hod. 
 

cena :     5.390,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Českou republiku typ A10.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 200,-Kč      

                                                                                                  do 28.2.2021                            - 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 2021                    - 50,-Kč 
 

Ubytování :    hotel 150 m od vodní hladiny přehrady v Černé v Pošumaví. Pokoje jsou dvoulůžkové se    

                          sociálním zařízením (na vyžádání třílůžkové).  

Stravování :   na hotelu zajištěna polopenze. Snídaně formou bufetového stolu, večeře servírované.   

                          V rámci hotelu restaurace. Po trase dostatek restaurací a stylových hospůdek.  

Doprava:          zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                          budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

 

 
 

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    (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00) 

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


pobytově - cyklistický zájezd       

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

                         7. – 13. září  2021  (út-po)           č.zájezdu 5207091 
 

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

horským jezerům na severu jezera Garda. Zájemci o náročnější cyklistiku na horských kolech - trasy po dohodě 

s průvodcem. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie všem cyklistům. Program na kole je možné kombinovat 

s pěší turistikou, koupáním v jezerech, případně lezením po skalách a po ferátách (jištěných cestách).  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.den: návrat do Zlína ráno.   
 

cena :     11.910,-Kč/osoba               Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

Slevy :        včasný nákup (smlouva a záloha 3.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                          - 250,-Kč      

                                                                                                    do 28.2.2021                            - 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 2021                     - 50,-Kč 
  

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

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

                      v krásné zahradě s lehátky na opalování a posezení.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                      budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Jednodenní i vícedenní zájezdy  

za poznáním, cyklistikou, turistikou i do termálů. 

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

 

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


          cyklistický zájezd + luxusní termály + výborná polopenze   VŠE V CENĚ  

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

         

                                      9. – 12. září 2021 (čt-ne)                  č.zájezdu 5209091 
 

Velmi oblíbený cyklozájezd posledních let. Odjezd kolem půlnoci, abychom prodloužili dobu pobytu. Tento 

zájezd je určen pro cyklisty, kteří chtějí strávit 4 dny pohodové cyklistiky mírně zvlněným terénem a koupáním 

v termálních bazénech. Je jen na účastníkovi, zda bude celý den jezdit na kole nebo jen půl dne a zbytek stráví 

v termálech nebo v nich zůstane celý den. Projedeme lužními lesy řeky Mury a navštívíme krásné termály ve 

Slovinsku, které patří k nejmodernějším v Evropě a uspokojí i ty nejnáročnější. Stačí treková kola, vhodné pro 

všechny mladé od 5 do 99 let. Trasy od 5 do 55 km dle zdatnosti .                  Termály viz. www.terme3000.si 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem a mapky doporučených tras v buse. 
1.den: odjezd kolem půlnoci a noční průjezd Slovenskem a Maďarskem. Ráno příjezd do maďarské obce Csesztreg. 

Vyložení kol a přes Velemér (prohlídka starého kostela), Gódórháza do Slovinska. Dále přes Motvarjevci, Bukovnica 

do sklepa na víno u městečka Bogojina. Posezení u vínka a dále do Moravských Toplic. Celkem cca 48 km. Možnost 

zkrácení přes Kobilje na 32 km. Odpoledne ubytování, koupání v termálech, večeře, nocleh.  

2.den: Po snídani okruh na kolech  přes Suhi vrh, Selo (prohlídka rotundy), Prosenjakovci do Maďarska.  

Dále přes Magyarszombata (miniskanzen), Gödorháza, Velemér (prohlídka starého gotického kostela), 

Szentgyorgyvgolgy (protestantský kostel), směr na Nemesnép, odbočka doprava na Kobilje (možnost občerstvení), 

Motvarjevci, Bukovnica. Dále směr na Bogojinu – cestou lesem při jednom ze sjezdů (možnost posezení na víno, 

nákup vín - není v ceně zájezdu). Poté sjezd do obce Bogojina (možnost prohlídky kostela) a po zpevněné cyklostezce 

přes pole a podél cesty přes vesnici Tešanovci až do Moravských Toplic. Celkem 25–50 km. Koupání, večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem do Rakouska. Vyložení kol ve městě Mureck (prohlídka centra města a repliky mlýna na 

řece Mur), po cyklotrase R2 směr Misseldorf, kolem jezera Röcksee a dalších jezer až do Bad Radkersburgu 

(prohlídka centra). Po mostě přes Muru do Slovinska – Gornja Radgona, Radenci do Moravských Toplic. Celkem cca 

45 km. Možnost prodloužení přes Krog a Rakičan. Večer možnost koupání v termálech, večeře, nocleh.  

4.den: Po snídani na kolech malý nebo větší okruh přímo z ubytování kolem Moravských Toplic. Zájemci možnost 

koupání v termálních lázních do odpoledních hodin. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat domů kolem půlnoci. 
 

cena :     7.770,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

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

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

doby), průvodce, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí typ B.   
                                                                                                  

Slevy :   včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/osoba)  do 31.1.2021                 - 200,-Kč 

                                                                                                   do 28.2.2021                   - 50,-Kč 

    *děti do 11 let (včetně) - (při obsazení pokoje dvěma dospělými)              - 2.990,-Kč 

                 (*tato sleva je platná pouze do vyprodání a nelze sčítat s ostatními slevami –poté platí sleva níže) 

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

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

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

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021            - 50,-Kč 
                 

 

Ubytování :  bungalovy a apartmány. Dvoulůžkové pokoje se sociálkou, na přání třílůžkové. 

                      Jednolůžkový pokoj za příplatek 1.900,-Kč.   

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

                      jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –                          

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

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    (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00) 

rezervace :        www.rapantaspol.cz            e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
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pobytově – cyklistický zájezd 

NEUSIEDLERSKÉ   JEZERO 
Kouzlo jezera na rakousko-maďarské hranici + termály 

                       16. – 19. září  2021 (čt-ne)      č.zájezdu 5216091 
 

Mezi cyklisty velmi oblíbený zájezd do rovinatých oblastí největšího jezera na rakousko-maďarské hranici, 

kde teplé počasí začíná dříve než u nás. Tento zájezd je určen pro všechny, kteří chtějí strávit 4 dny sportem, 

poznáváním a koupáním v termálních bazénech. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Cyklotrasy 30 km až kolik 

ujedete za den. Procestujete s námi jedno z míst, kudy procházely dějiny. Projedeme vinohrady a pobřežím 

nejslanějšího jezera uprostřed Evropy. Navštívíme místa, která byla opěrnými body říše římské i Rakousko-

Uherska jako Fertöd, Šoproň, Neusiedl. Trasy vedou úseky mimo hlavní silnice po zpevněných cyklostezkách. 

Po celodenní cyklistice mohou účastníci využít termálních bazénů nedaleko ubytování, nebo wellness na hotelu.  
 

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

1.den:  odjezd brzy ráno. Přejezd do rakouského Neusiedlu. Vyložení kol a přes Jois do Purbachu (možnost 

posezení u vínka ve sklepě) a dále do Oggau, Rustu (prohlídka městečka čapích hnízd) a přes Mörbisch do 

maďarského Fertörákose. Celkem cca 45 km. Zájemci možnost prodloužení přes vinice (+ 4 km). Naložení 

kol a přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd autobusem do Fertörákose. Na kolech do rakouského Mörbische (6km). Lodí na 

druhý břeh jezera (není v ceně – cca 7,- E) a po absolutní rovině přes Illmitz, Apetlon do Fertöd (možnost 

prohlídky zámku) a na ubytování.  Celá trasa cca 38 km. Zájemci mají možnost celodenního koupání 

v termálech v místě ubytování. Večeře, nocleh.  

3.den: po snídani přímo z ubytování přes Fertöboz do Šoproně (18 km). Prohlídka centra města a dále do 

Fertörákos (7 km). Prohlídka starého římského kamenolomu. Zpět přes Balf na ubytování (18 km) 

s možností posezení ve sklípku. Zájemci celodenní koupání.  

4.den: po snídani autobusem přejezd do Apetlonu. Vyložení kol a přes Illmitz (krásné městečko, minerální 

voda) do Podersdorfu. Celkem cca 28 km. Možnost prodloužení trasy. Odpoledne naložení kol a odjezd. 

Návrat do Zlína do 22.00 hodin. 
 

cena :     6.580,-Kč/osoba                 Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3 x ubytování, 3 x polopenzi, průvodce, vstup do wellness, 

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

cestovní pojištění typ B.   
                            

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)  do 30.6.2021                               - 200,-Kč  

  

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

                 každý další vícedenní  zájezd CK Rapant Zlín v roce 2021                                        -50,-Kč 
              

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

                       Hotel v maďarském městečku Hegykö má své vlastní wellness. Vstup v ceně zájezdu !!! 

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu formou bufetu. Po trase jsou restaurace a stylové hospůdky. 

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –  

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

 

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

 
 

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

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307 (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 
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  MAĎARSKO      cyklistický zájezd + termály       NOVINKA !!! 

ZÁPADNÍ BALATON + ZALAKAROS  
nenáročná cyklistika + víno + termály       

 

                      24. – 27. září 2021   (pá-po)        č.zájezdu 5224091 
 

Naše letošní novinka. Zájezd směřuje do oblasti západního Balatonu, kde navštívíme několik velmi oblíbených 

a známých termálů, které patří mezi nejmodernější a největší termály v Maďarsku. Projedeme se na kole krásnou 

přírodou, ochutnáme místní vína a výbornou maďarskou kuchyni. Zdejší lázeňská městečka jsou velmi hezky 

upravena a nabízí mimo zajímavostí a parků spoustu kaváren a restaurací. Trasy vedou většinou po 

cyklostezkách nebo silničkách s minimálním provozem. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. 
 

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem a orientační mapky v buse. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Možnost koupání v termálech, večeře, nocleh. 

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

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

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

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

v termálech. 

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

cena :     6.990,-Kč/osoba           Min.počet účastníků:  37 osob, max. počet elektrokol 20. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí a hotelové wellness, 

průvodce, orientační mapky s popisem tras, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní 

cestovní pojištění typ B.   

Cena nezahrnuje: VSTUPY DO TERMÁLŮ 
 
 

       Slevy :    včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč/os.)  do 31.6.2021                               - 200,-Kč  

  

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

                   každý další vícedenní  zájezd CK Rapant Zlín v roce 2021                                       -50,-Kč 
 

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

                        Každý pokoj má vlastní TV, WC a sprchu. V ceně je hotelové wellness a fitness, solná  

                        jeskyně, dětská herna, tenisový kurt. 

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

Doprava:       zájezdovým autobusem. Kola umístěna v závěsném vozíku. Omezený počet elektrokol –   

                       budou brána jen elektrokola potvrzená ve smlouvě o zájezdu!!! 

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

 

 

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

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

tel.: 573 776 580  mob.: 774 742 307 (po-čt 9.00-17.00, pá 9.00-15.00)  

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


 

Kompletní seznam – poznávací zájezdy  CK Rapant  Zlín – 2021  
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

18.6.-20.6. Perly Českosaského Švýcarska hotel 1/2-1/4 4.150,- 2xN,2xPP poznání, lehká turistika 

15.7.-18.7. Česká Kanada penz. 1/2-1/4 4.450,- 3xN,3xPP poznání 

29.7.-1.8. Českobudějovicko hotel 1/2-1/3 5.050,- 3xN,3xPP poznání 

31.7.-8.8. Island – ostrov ohně a ledu         letecky hotel 1/2-1/4 41.980,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

12.8.-15.8. Orlické hory hotel 1/2-1/4 4.960,- 3xN,3xPP poznání, lehká turistika 

31.8.-9.9. Gruzie – země pod Kavkazem    letecky  hot/penz -1/2 33.970,- 9xN,9xSN,2xV poznávání Gruzie - autem 

13.9-20.9. Madeira                                         letecky  hotel 1/2 28.760,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

17.9.-24.9. Albánie + výlet na Korfu             letecky hot/penz -1/2 28.170,- 7xN,7xPP poznání, moře - autem 

25.9.-28.9. Nejhezčí místa Liberecka hotel 1/2-1/4 5.240,- 3xN,3xPP poznání, lehká turistika 

2.10.-3.10. Zakopané + Roháče - nejbližší velehory penz. 1/2-1/3 2.690,- 1xN,1xPP turistika, poznání 

2.10.-9.10. Kypr – Afroditin ostrov              letecky hotel 1/2 28.850,- 7xN,7xPP poznávání Kypru - autem 

15.10.-22.10. Kanárské ostrovy – Tenerife      letecky hotel 1/2+2 25.260,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

28.10.-31.10. Za vínem na Tokaj penz. 1/2-1/3 6.790,- 3xN,3xPP,víno poznání, víno, termály 

4.12.-5.12. Advent v Krakowě a Zakopaném penz. 1/2-1/3 2.880,- 1xN,1xPP poznání, adventní trhy 

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

 

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

 

 

Kompletní seznam – zájezdy do termálů – CK Rapant  Zlín – 2021  

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

10.6.-13.6. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény super termály + výborná strava 

10.6.-13.6. Slovinsko - Lendava hotel 1/2-1/3 7.650,- 3xN,3xPP,bazény moderní termály + poznání 

24.6.-27.6. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 5.980,- 3xN,3xPP super termály pod velehorami 

9.9.-12.9. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény super termály + výborná strava 

24.9.-27.9. Maďarsko – Zalakaros + Kehida hotel 1/2-1/3 6.890,- 3xN,3xPP moderní termály + poznání 

25.9.-28.9. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 5.980,- 3xN,3xPP super termály pod velehorami 

2.10.-3.10. Chocholów a Oravice penz. 1/2-1/3 2.660,- 1xN,1xPP moderní termály 

28.10.-31.10. Slovinsko – Radenci + Maribor hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény moderní termály + poznání 

4.12.-5.12. Chocholów + Krakow penz. 1/2-1/3 2.880,- 1xN,1xPP adventní termály + trhy 

27.12.-30.12. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.970,- 3xN,3xPP,bazény super termály + výborná strava 

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

 

 

 

 

 

 

KATALOG JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2021 
 

jednodenní zájezdy za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo do termálů 

duben – prosinec   bude vydán během května 

 

 

 

 
 

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

rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

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

