
 
 a zkrácená verze vícedenních zájezdů      2021    1.vydání      

Odjezdy ze  Zlína,  Lípy,  Vizovic,  Otrokovic,  Napajedel,  

Uh.Hradiště, Fryštáku,  Hulína  a  Kroměříže. 
 

JÍZDNÍ  ŘÁD - JEDNODENNÍ ZÁJEZDY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

křižov. trolej. zast. (+15 min), Otrokovice – zast. U Pošty (+20 min.), Hulín – autob. zast. na náměstí (+35 ). 

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

Skupiny nad 25 osob po dohodě i mimo trasu.  

 

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

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

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

                            u zájezdu v položce cena. 

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

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

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

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

cestovní kancelář Rapant s.r.o,  Zlín 

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

tel.:    573 776 580    774 742 307    

www.rapantaspol.cz          E-mail:  rapant@rapantaspol.cz                           

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


JEDNODENNÍ AKCE CK RAPANT  –  kompletní souhrn 2021    
 

jednodenní poznávací akce  jednodenní poznávací akce  

Peklo Čertovina, advent* so 26.6.  so 4.12.*  so 18.12.* Pradědova galerie + arboretum Paseka stř 2.6. so 11.9. 

Rakousko – Mariazell – čerti so 27.11. Čechy pod Kosířem - Slatinice stř 16.6. 

Zakopané,  advent* so 18.9.  so 11.12.*  so 18.12.* Hukvaldy, Štramberk so 19.6. 

Vídeň, advent  so 4.12.  so 11.12.  stř 15.12. so 18.12.  Pernštejn - Tišnov so 3.7. 

Vídeň + Schönbrunn   advent so 27.11. Orlík – Zvíkov – Tábor   ne 4.7. 

Krakow + Wieliczka,   advent so 4.12. Valtice + Břeclav po 5.7. 

Salzburg ,   advent so 4.12. Hradec nad Moravicí + Opava so 10.7. 

Babiččino údolí ,   advent so 4.12. Javoříčko + Bouzov  stř 14.7. 

Bojnice + Trenčín,    advent ne 5.12. Babiččino údolí + ZOO Dvůr Králové so 17.7. 

Budapešť,  advent so 11.12. Kobylí – Vrbice – Čejkovice stř 21.7. 

zámek Hluboká + Pasov, advent so 11.12. Oravský hrad – plavba na pltích  so 24.7. 

Bratislava + Trnava,   advent ne 12.12. Znojmo so 31.7. 

Pradědova galerie – Olomouc  ne 12.12. Třebíč + Náměšť nad Oslavou stř 4.8. 

Krakow – město,  advent so 18.12. Velké Losiny so 7.8. 

jednodenní turistické akce Neusiedlerské jezero – památky + plavba so 14.8. 

Jižní Morava – Pálava so 29.5.  út 28.9. Úsov + Mladečské jeskyně ne 15.8. 

Moravský kras – Punkevní jeskyně so 5.6. Litomyšl + zámek Nové Hrady so 21.8. 

Lednicko-valtický areál so 12.6. Rejvíz – jeskyně Na Pomezí – Jeseník  so 28.8. 

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso so 14.8. Čejkovice + Milotice stř 8.9. 

Praděd – Bílá Opava so 17.7. Vranov + hrad Bítov      so 18.9. 

Prosiecká a Kvačianská dolina so 24.7. Loštice + Litovel stř 6.10. 

Jeseníky – Dlouhé Stráně so 7.8. Rakousko – Retz + hrad Hardegg + Šatov so 9.10. 

Pustevny – Radhošť   stř 18.8. jednodenní cyklistické akce 

Belianské Tatry + Bachledova dolina so 21.8. Mikulov – Novosedly – Pasohlávky – Pavlov so 29.5. 

Rejvíz – lázně Jeseník so 28.8. Moravský kras – to nejzajímavější z něj so 5.6. 

Západní Tatry – Juráňova dolina so 4.9. Mikulov – Lednicko-valtický areál - Břeclav so 12.6. 

Rakousko – Medvědí soutěska so 11.9. Opava – Hradec nad Moravicí so 10.7. 

Polské Tatry – dolina Kościeliska so 18.9. Javoříčko – Bouzov – Loštice – Litovel   stř 14.7. 

Malá Fatra – Janošíkovy diery so 25.9. Znojmo – Králův stolec – Šobes – Šatov  so 31.7. 

Rakousko – Hohe Wand + soutěska so 2.10. Rožnovská Bečva stř 18.8. 

Západní Tatry – Juráňova dolina so 9.10. Čebín – Kuřim – Brno přehrada a město so 4.9. 

Bumbálka – Silvestrovská vycházka pá 31.12. Burčáková - Mikulov – Novosedly – Pavlov út 28.9. 

jednodenní zájezdy do termálů 

Polsko – Chocholów so 18.9.    út 28.9.    stř 13.10.    čt 28.10.    stř 17.11.    so 11.12.    so 18.12.  

Maďarsko – Mošóň stř 1.9.    so 2.10.    stř 10.11.    pá 31.12.  

Slovensko – Velký Meder so 31.7.    so 28.8.    so 25.9.    so 16.10.    čt 28.10.    stř 24.11.    ne 5.12.    po 27.12. 

Slovensko – Dunajská Streda so 31.7.    so 28.8.     

Slovensko – Bešeňová so 24.7.    pá 31.12.  

Slovensko – Oravice so 4.9.      so 9.10. ČR – aquapark Pasohlávky        so 10.7. 

Slovensko – Podhájska stř 15.9. ČR – Velké Losiny         so 7.8. 

Polsko – Bialka  so 21.8.   

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



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné rozpisy jednodenních a vícedenních zájezdů  

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

 
 

so  29.5.  Kolem Pálavy kolem                                                                       CYKLISTIKA                
  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  29.5.  Mikulov - Sirotčí Hrádek - Pavlov                                                       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   520,- Kč – dospělá osoba            500,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.05 hod. z Lípy, zast u Rybárny, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Mikulova - 

prohlídka města (zámecký park, vyhlídky). Zájemci výstup na Svatý Kopeček. Návštěva Kozího Hrádku a 

jeskyní Na Turoldu. Přejezd do Klentnice a prohlídka zříceniny Sirotčí Hrádek. Přejezd do Pavlova a prohlídka 

sklípků.                                                                                                                                     Návrat do 20.00 hod. 

 

so  29.5.  Pálavské  chodníčky                              jarní příroda                              TURISTIKA 
    Cena dopravy:   520,- Kč – dospělá osoba            500,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.05 hod. z Lípy, zast u Rybárny, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Po červené tur. značce 

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

sklípků a košt vína. Méně zdatní  prohlídka Mikulova a přejezd busem do Klentnice. Odtud pěšky přes Dívčí 

hrady do Pavlova - 6 km.                                                                                                         Návrat do 20.00 hod. 

Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory.  

stř  2.6.  Pradědova galerie + arboretum Makču Pikču + Svatý Kopeček             POZNÁNÍ 
      Cena dopravy:   530,- Kč – dospělá osoba            510,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let    

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

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

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

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

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

Přejezd na Svatý Kopeček u Olomouce – krátká návštěva ZOO nebo baziliky.                     Návrat do 18.30 hod. 

 

čt-ne  3.-6.6. 2021  Brdy ještě nepoznané                                                               CYKLISTIKA 

    Cena:   5.430,-Kč/osoba      vojenskými újezdy do nedávna nepřístupnými      viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Rožmitálu pod Třem. přes v.n. Láz a Pilská do Obecnice. 2.den  Padrťské rybníky a Nepomuk. 3.den  

z Komárova přes přes Tok do Příbrami. 4.den  z Příbrami přes Obecnice do Jinců. 
 
 

 

http://www.rapantaspol.cz/


Všimli jste si?  Opět nabízíme hit minulých let.  

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

Poznávejte s námi krásy přírody ze sedla kola ! 
 

 

so  5.6.  Moravský kras     nejkrásnější a nejatraktivnější místa krasu                 CYKLISTIKA 
  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. 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  5.6.  Moravský kras           skalnatým údolím NPR Vývěry Punkvy                 TURISTIKA 
    Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba            520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

Šošůvským jeskyním a pokud bude otevřeno, prohlídka největšího jeskynního komplexu u nás. Pěší turistika 

přes Pustý žleb a skalnatým údolím NPR Punkevní Vývěry kolem desítek jeskynních otvorů k Punkevním 

jeskyním a výstup přes Prostřední Můstek k propasti Macocha (celkem 7 km). Zdatnější mohou pokračovat 

údolím na Skalní Mlýn (unikátní Dům přírody) a vystoupat kolem Kateřinských jeskyní k propasti Macocha  

(+4 km). Přejezd do Jedovnic – krátká prohlídka rekreačního areálu – procházka po hrázi.  Návrat do 20.00 hod. 

 

čt-ne  10.-13.6. 2021  Centrální Šumava                                                              CYKLISTIKA 

    Cena:   5.430,-Kč/osoba      Churáňov – Modrava – Kvilda – Borová Lada      viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

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

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

 

čt-ne  10.-13.6. 2021  Slovinsko – Lendava                                                          CYKLISTIKA 

    Cena:   7.750,-Kč/osoba           ubytování u termálů – koupání v ceně               viz. katalog cykloturistika   

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

v hotelových termálních bazénech, mapky a doporučené cyklotrasy, technický doprovod, zákonné pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

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

1.den přejezd z městečka Csesztreg na ubytování do Lendavy. 2.den z ubytování na vinnou horu Jeruzalém. 

3.den z Varaždinu kolem jezera na ubytování. 4.den okruh z ubytování nebo koupání. 

 

čt-ne  10. -13.6. 2021  Slovinsko – Lendava              příjemné termály              TERMÁL BUS 

    Cena: 7.650,- Kč / osoba         děti na3 lůžku – SLEVY dle data objednání           viz.katalog Termál bus 

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

bazénech, tech. doprovod, obecní poplatky,  pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění 

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

Mor. (Hodonín a Břeclav min. 8 osob) a po dohodě obce po trase.  

Čtyřdenní relax v luxusních termálech. Výlet na vinnou horu Jeruzalém.  

 

čt-ne  10. -13.6. 2021  Slovinsko – Moravské Toplice                                          CYKLISTIKA 

    Cena: 7.770,- Kč / osoba          oblíbená akce, kolem řeky, termály                    viz. katalog cykloturistika   

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

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

mapky a doporučené cyklotrasy, technický doprovod, lázeňské  poplatky, zákonné pojištění CK proti úpadku a 

kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                       

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

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

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

 



 

čt-ne  10. -13.6. 2021  Slovinsko – Moravské Toplice        super termály          TERMÁL BUS 

    Cena: 7.870,- Kč / osoba         děti na 3 lůžku – SLEVY dle data objednání          viz.katalog Termál bus 

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

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

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

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

Mor. (Hodonín a Břeclav min. 8 osob) a po dohodě obce po trase.  

Čtyřdenní relax v luxusních termálech.  

 

so  12.6.  Mikulov – Lednicko-valtický areál – Břeclav                                CYKLISTIKA                
  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-park. pod sport. halou, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice. (časy a místa nasedání při placení) 

 

so  12.6.  Lednicko-valtický areál – park Niva Dyje                                       TURISTIKA  
  Cena dopravy:   510,- Kč – dospělá osoba          490,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let     

Odjezd v 6.00 hod. Zlín, parkov. pod sportovní halou, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do 

Lednice. Celodenní turistika v Lednickém areálu. Prohlídka květinových zahrad, skleníku a kolem rybníků 

k Minaretu. Pěšky zámeckou oborou nebo na lodi po Staré Dyji k letohrádku Janův hrad. Přírodním parkem 

Niva Dyje krásnými lužními lesy do Břeclavi Trasy od 9-15 km dle zdatnosti.                     Návrat do 20.00 hod. 

Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory.  

stř  16.6.  Čechy pod Kosířem, lázně Slatinice               unikát na Hané                   POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   510,- Kč – dospělá osoba            490,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 6.50 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Čech pod Kosířem. Prohlídka unikátního 

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

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

Návštěva rekonstruovaného zámku, v kterém často pobýval Josef Mánes, procházka přilehlým parkem 

k Červené věži a Dračí jeskyni. Zdatnější výstup na rozhlednu na Velkém Kosíři a sestup do lázní Slatinice. 

Ostatní autobusem. Prohlídka malých hanáckých lázní, zájemci návštěva muzea veteránů nebo galerie Zdeňka 

Buriana. Při zpáteční cestě krátká zastávka u poutního kostela v Dubu nad Moravou.          Návrat do 18.30 hod. 
 

čt-ne  17.-20.6. 2021  Rakousko – údolí Wachau       Dunajská cyklostezka       CYKLISTIKA 

    Cena: 7.560,- Kč / osoba       cyklotoulky kolem Dunaje a jeho přítoků             viz. katalog cykloturistika   

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. 

Nástupní místa: Vsetín (min. 8 os.), Vizovice, Zlín, Kvítkovice, Kroměříž, Vyškov (min. 8 os.), Brno (min. 8 osob) 

1.den od hradu Rosenburg do Kremsu. 2.den z Mariazzell po Traisental cyklostezce do Lilienfeldu. 3.den 

z Melku přes Dürnstein do Kremsu. 4.den z Tullnu do Vídně.          

 

čt-ne  17.-20.6. 2021  Krušné hory  -  Boží Dar                                                   CYKLISTIKA 

    Cena:   5.550,-Kč/osoba              hřebenové trasy a sjezdy k řece Ohři              viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

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

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

 

pá-ne  18.-20.6. 2021  Česko-saské Švýcarsko                                                     CYKLISTIKA 

    Cena:   4.450,-Kč/osoba                       kolem Labe a mezi skalami                     viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Tiských skal do Děčína. 2.den  kolem Labe Saským Švýcarskem. 3.den  z Mezní Louky centrem 

Českého Švýcarska. 



 

pá-ne  18.-20.6. 2021  Česko-saské Švýcarsko                                    POZNÁNÍ / TURISTIKA 
    Cena: 4.150,- Kč/os.                      perly na české i saské straně                    viz. katalog poznávací zájezdy  

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem,  2x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, zákonné pojištění 

CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                          

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

1.den Tiské stěny, Děčín. 2.den  skalní stěny Bastei, pevnost Königstein . 3.den Pravčická brána nebo lodičky. 

 

so  19.6.  Hukvaldy – Štramberk – Kozlovice                perly Lašska                       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba            520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C1 v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Hukvald – prohlídka zříceniny hradu, 

rodného domu L. Janáčka a procházka parkem k soše Lišky Bystroušky. Kozlovice – prohlídka Areálu fojtství a 

Obecné školy. Krátké posezení v místním pivovárku. Štramberk - návštěva města - věž Trúba + hradby, 

Měšťanský pivovar, terárium plazů, arboretum, Jaroňkova galerie, pekárna uší a ulička filmařů. Zájemci 

vycházka k jeskyni Šipka nebo na rozhlednu Bílá Hora.                                                         Návrat do 20.00 hod. 

 

čt-ne  24.-27.6. 2021  Krušné hory  -  Cínovec                                                    CYKLISTIKA 

    Cena:   5.450,-Kč/osoba                  z Cínovce na čtyři světové strany                 viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

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

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

 

čt-ne  24.-27.6. 2021  Pod Tatrami  kolem  polských termálů                           CYKLISTIKA 

    Cena:   6.330,-Kč/osoba       krásnou přírodou pod Tatrami + termály             viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  Oravskou magistrálou z Trstené do Noweho Targu. 2.den  z Bialki Tatrzańske přes Debno na ubytování. 

3.den  ze Ždiaru do Bukowiny Tatrzańske. 4.den  z ubytování přes Zakopané do Chocholówa. 

 

čt-ne  24.-27.6. 2021  Nové polské termály pod Tatrami                                  TERMÁL BUS 

    Cena: 5.980,- Kč / osoba                 každý den jiné termály pod štíty hor                viz.katalog Termál bus 

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

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

Nástupní místa: U.H., Staré Město u UH (min.8 os.), Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice, 

Vsetín ( min. 8 os.), Horní Lideč a po dohodě obce po trase.. 

1.den termály Goracy Potok. 2.den  termály Bialka Tatzańska. 3.den  termály Bukowina Tatrzańska. 4.den  

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

 

pá-ne  25.-27.6. 2021  Podyjí – Znojmo – Vranov nad Dyjí                              CYKLISTIKA 

    Cena:   3.880,-Kč/osoba         krásná příroda a památky kolem Dyje                viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  přes hrad Bítov a Cornštejn do Vranova n./D.. 2.den  Znojmo, Králův stolec, Šobes, Šatov. 3.den  

z Vranova n./D. přes Hardeg do Znojma. 

 

so  26.6.  Čertovina + Polička  peklo známé z českých pohádek,PRO RODINY S DĚTMI POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   650,- Kč – dospělá osoba            630,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 6.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Hlinska. Prohlídka skanzenu Betlém - 

muzem v přírodě. Přejezd do nedalekého Pekla Čertovina. Unikátní zábavní centrum, jediné svého druhu v 

Evropě. Má podobu převrácené lodi a nejnižší patro v hloubce 12 metrů. Čerti zde mají připravený pekelně 

nabitý program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Součástí centra je i Sapíkův pekelný šenk. Hodinový 

program v útrobách pekla se skupinou čertů (vstupné cca 350,-Kč). Občerstvení a prohlídka okolí. Přejezd do 

Poličky. Prohlídka městečka s unikátně dochovanými hradbami a s mnoha baštami.            Návrat do 20.00 hod. 
 

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

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 

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


 

čt-ne  1.-4.7. 2021  Broumovsko na kole                                                              CYKLISTIKA 

    Cena:   5.180,-Kč/osoba                  klášter, skály a nádherná příroda               viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Police n./Met. do Polska na Bledne skaly. 2.den  z Teplic n./Met. do Broumova. 3.den  Okruh kolem 

Adršpašských skal + turistika. 4.den  z Broumova okruh přes Polsko. 

 

so  3.7.  hrad Pernštejn + opatství  Porta coeli Tišnov              novinka !!!              POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   650,- Kč – dospělá osoba            630,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 6.30 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Předklášteří u Tišnova a prohlídka 

Podhoráckého muzea včetně cisteriánského kláštera Porta coeli. Občerstvení v klášterní kavárně nebo pivovaru. 

Přejezd do Nedvědic a prohlídka hradu Pernštejn,známého z mnoha pohádek.                     Návrat do 19.30 hod. 

 

so-út  3.-6.7. 2021  Česká Sibiř - Prčice                                                               CYKLISTIKA 

    Cena:   5.080,-Kč/osoba                  Tábor – Sedlčany – Konopiště                     viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  od Chýnovských jeskyní do Tábora. 2.den  kolem Prčic kolem. 3.den  z Prčic přes Sedlčany na 

Konopiště. 4.den  z Prčic přes Jistebnici do Tábora. 

 

ne  4.7.  zámek Orlík, hrad Zvíkov, Tábor            hodinová plavba lodí                  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   720,- Kč – dospělá osoba            700,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

výletní lodí z Orlíku pod Ždákovským mostem skalnatým korytem Orlické přehrady k soutoku řek Vltava a 

Otava k Zvíkovskému hradu. Prohlídka areálu hradu, možnost občerstvení ve Zvíkovské pivovarnické 

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

Husitského muzea,…..  Krátké volno.                                                                                     Návrat do 21.30 hod. 

 

ne-čt  4.-8.7. 2021  Slovinské pobřeží + Škocjanska jama                                 CYKLISTIKA 

    Cena:   10.490,-Kč/osoba        na kole kolem pláží, koupání, poznání                viz. katalog cykloturistika   

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

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

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Staré Město u UH., Veselí n./M., Hodonín  (Břeclav – min. 8 osob).       

1.den  Škocjanska jama, na kole kolem Portorože. 2.den  z Koperu do Portorože. 3.den  z hradu Socerb do 

Koperu. 4.den  na kole do Chorvatska na Kanegru nebo Umag. 4.den  na kole na vyhlídky nad moře, koupání. 

 

po  5.7.  Valtice + Břeclav                     krajem Lichtenštejnů                                     POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   510,- Kč – dospělá osoba            490,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

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

 

čt-ne  8.-11.7.2021  Itálie  -  Dolomity pohodově na kole                                   CYKLISTIKA 

    Cena:   10.190,-Kč/osoba       nádhernou přírodou mezi horskými velikány     viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

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

Toblachu. 4.den kolem řeky Drávy do Lienzu. 

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. 



 

čt-ne  8.-11.7.2021  Krušné hory  -  Cínovec                                                       CYKLISTIKA 

    Cena:   5.450,-Kč/osoba                  z Cínovce na čtyři světové strany                 viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

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

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

 

so  10.7.  Opava – Hradec nad Moravicí                         novinka!!!                  CYKLISTIKA 
    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: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Holešov. (časy a místa 

nasedání při placení) 
 

so  10.7.  Opava + Hradec nad Moravicí + Kravaře                                                 POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   600,- Kč – dospělá osoba            580,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.00 hod. ze Starého Města u U.H., další místa nasedání viz. výše (cyklisti).  Přejezd do Kravař – 

prohlídka krásně upraveného parku a zámku. Přejezd do Opavy – prohlídka města (radnice, klášter, Ptačí vrch, 

promenádní ulice). Hradec nad Moravicí – Bílý a Červený zámek. Zájemci možnost prohlídky a procházka 

parkem s vyhlídkami.                                                                                                               Návrat do 20.00 hod. 

 

so  10.7.  Pasohlávky – AQUALAND  MORAVIA                   aquapark                      TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba            520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa E  v 6.40 hod. - viz.přední list.              Návrat do 20.30 hod. 

Cyklovýlet mimo víkend – určeno nejen pro seniory.  

stř  14.7.  Javoříčko – Bouzov – Loštice - Litovel       památky i příroda          CYKLISTIKA             
  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: Lípa – DEPO fi. Jančík, Zlín, Kvítkovice, Hulín. (časy a místa nasedání při placení) 

Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory.  

stř  14.7. Javoříčko – Bouzov – Litovel                      prima výlet                              POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba            520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.00 hod. z Lípy, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd k  jeskyním Javoříčko – prohlídka. 

Přejezd na hrad Bouzov – prohlídka pohádkového hradu a Galerie pod hradem (12 m vysoký Trojský kůň, 

středověké metací a střelné zbraně). Přejezd do Litovle – městečka, které je nazýváno „Hanácké Benátky“. 

Prohlídka historického centra.                                                                                                Návrat do 19.30 hod. 

 

čt-ne  15.-18.7. 2021  Jizerské hory + Harrachov                                               CYKLISTIKA 

    Cena:   5.270,-Kč/osoba                    hřebeny hor a sjezdy do dolin                    viz. katalog cykloturistika   

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

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

Nástupní místa: St Město u UH,  Zlín, Kvítkovice, Hulín (Kroměříž, Přerov – min. 8 os.) 

1.den  Harrachov – Čertova hora, kolem Mumlavy. 2.den  z Jizerky přes Paličník a Smědavu do Kořenova. 

3.den  z Jizerky přes Knajpu a Hřebínek do Liberce. 4.den  z Příchovic do Semil. 

 

 

 

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



 

čt-ne  15.-18.7. 2021  Česká Kanada                                                                    CYKLISTIKA 

    Cena:   4.950,-Kč/osoba              zajímavá zákoutí přírodního parku                viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Nové Bystřice přes Landštejn do Strmilova. 2.den  ze Slavonic přes „Ďáblovu prdel“ do Strmilova. 

3.den  z Červené Lhoty do Jindřichova Hradce. 4.den  ze Strmilova do Telče. 

 

čt-ne  15.-18.7. 2021  Česká Kanada                                                                           POZNÁNÍ 

    Cena:   4.450,-Kč/osoba           pěkná místa Jižních Čech v kouzelné přírodě             viz. katalog poznání   

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

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

1.den  Nová Bystřice, hrad Landštejn, bizoní farma. 2.den  Slavonice, Český Rudolec, vycházka na „Ďáblovu 

prdel“. 3.den  zámek Červená Lhota, Jindřichův Hradec. 4.den  Strmilov, Telč (UNESCO). 

 

so  17.7.  Babiččino údolí + ZOO Dvůr Králové                                                 POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   950,- Kč – dospělá osoba            930,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 5.30 hod.  – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Babiččina údolí. Prohlídka zámku, 

zahrad a mlýna, procházka kolem sousoší babičky na Staré Bělidlo. Přejezd do Dvora Králové a návštěva 

vyhlášené ZOO včetně SAFARI parku.                                                                                   Návrat do 22.30 hod. 

 

so  17.7.  Jeseníky – Praděd + Bílá Opava + Karlova Studánka                         TURISTIKA              
    Cena dopravy:   640,- Kč – dospělá osoba            620,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.50 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. V čase 9.30-17.00 hod. turistika. Z parkoviště na 

Ovčárně výstup na nejvyšší vrchol Moravy - Praděd. Sestup nejkrásnější soutěskou Moravy (Bílá Opava) do 

Karlovy Studánky. Cca 11 km. Zdatnější prodloužení o návštěvu chaty Švýcárna (+5 km), méně zdatní buď jen 

výstup na Praděd a zpět na Ovčárnu nebo jen sestup soutěskou Bílé Opavy. Prohlídka lázní Karlova Studánka – 

lázně, geopark, vodopád.                                                                                                         Návrat do 20.30 hod. 

Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory.  

stř  21.7.  Kobylí - Vrbice – Zimarky – Čejkovice             vyhlídky a víno               POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   500,- Kč – dospělá osoba            480,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

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

st-ne  21.-25.7. 2021  Slovinsko - Bled                                                                  CYKLISTIKA 

    Cena:   10.760,-Kč/osoba             kouzlo jezer a vesniček pod horami                viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Mojstrany do Bledu. 2.den  z Pokljuky do Bledu. 3.den  od Bohinjského jezera do Bledu. 4.den  

z Bohinjského sedla přes planiny do Bledu. 5.den  z Bledu kolem hradu Kamen do Radovlice.   

 

čt-ne  22.-25.7. 2021  Křivoklátsko                                                                       CYKLISTIKA 

    Cena:   5.430,-Kč/osoba       přírodou Křivoklátska a kolem Berounky             viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Lánů na Křivoklát. 2.den  z Karlštejna přes Velkou Ameriku do Berouna. 3.den  kolem hradu Žebrák a 

Točník přes Broumy na Křivoklát. 4.den  údolím Berounky do Skryjí. 

 

so  24.7.  Bešeňová                      prima termály na Slovensku           pro rodinu     TERMÁL BUS              
     Cena dopravy:   650,-Kč – dospělá osoba               630,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 5.50 hod. - viz.přední list.      Návrat do 21.00 hod. 



 

so  24.7.  Prosiecká a Kvačianská dolina      nádherné vápencové soutěsky          TURISTIKA 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 5.50 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Průchod korytem jedné z nejkrásnějších 

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

vč. funkčních částí. Sestup Kvačianskou dolinou - skalní vyhlídky. Celodenní turistika.      Návrat do 21.00 hod. 

 

so  24.7.  Oravský hrad – plavba na pltích na řece Oravě                                        POZNÁNÍ 
   Cena dopravy vč. plavby:  1.080,- Kč – dospělá osoba    1.000,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 5.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd na Oravu a prohlídka jednoho 

z nejkrásnějších hradů Slovenska – 5 hradů na sobě. Prohlídka muzea kočárů, posezení v místním pivovaru 

nebo na kolibě. Plavba na pltích (vorech) z Horné Lehoty pod skalní stěny hradu.               Návrat do 20.30 hod. 
 

čt-ne  29.7.-1.8. 2021  Polabí – Pardubicko                                                         CYKLISTIKA 

    Cena:   4.890,-Kč/osoba             památky a příroda v okolí řeky Labe               viz. katalog cykloturistika   

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

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

Nástupní místa: St Město u UH,  Zlín, Kvítkovice, Hulín (Kroměříž, Přerov – min. 8 os.)     

1.den  z Hradce Králové přes Kunětickou horu do Pardubic. 2.den  z Nasavrk přes Slatiňany a Chrudim do 

Pardubic. 3.den  z Chlumce n./C. přes Kladruby do Pardubic. 4.den  lesoparky k motorestu Koliba. 

 

čt-ne  29.7.-1.8. 2021  Jižní Čechy – Českobudějovicko                                     CYKLISTIKA 

    Cena:   5.250,-Kč/osoba   kouzlo jihočeských rybníků, vesniček a památek     viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Vysokého Hrádku kolem Vltavy a zámku Hluboká do Č.Budějovic. 2.den  Kleť, na kole přes Zlatou 

Korunu do ČB. 3.den  od zámku Kratochvíle přes Holašovice do ČB. 4.den  okruh kolem ČB. 

 

čt-ne  29.7.-1.8. 2021  Jižní Čechy – Českobudějovicko                                            POZNÁNÍ 

    Cena:   5.050,-Kč/osoba                  kouzlo jihočeských vesniček a památek                viz. katalog poznání   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, mapky a doporučené cyklotrasy, technický 

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

Nástupní místa: Lípa,  Zlín, Kvítkovice, Hulín (Kroměříž, Přerov – min. 8 os.), po dohodě po trase      

1.den  Vysoký Hrádek, Hluboká, České Budějovice. 2.den  lanovkou Kleť, klášter Zlatá Koruna, ČB.. 3.den  

zámek Kratochvíle, Netolice, Holašovice (UNESCO) . 4.den  lovecký zámek Ohrada a ZOO Hluboká. 

 

so  31.7.  Velký Meder / Dunajská Streda(SK)      oblíbené termály v parku    TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-/620,-Kč – dospělá osoba    610,-/600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

so  31.7.  Znojmo – Králův stolec – Šobes – Šatov – Znojmo        novinka       CYKLISTIKA              
  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). 

 

so  31.7.  Znojmo - královské město  celodenní pobyt ve městě s možností turistiky  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   680,- Kč – dospělá osoba            660,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 5.30 hod. ze Starého Města u U.H., další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd přes Brno do 

Znojma. Celodenní  pobyt v královském městě – okruh historickou částí města – hradby Znojemského hradu, 

prohlídka kaple Sv.Václava, kostela Sv.Mikuláše, vyhlídky, zdatnější prohlídka Znojemského podzemí a 

Radniční vyhlídkové věže. Možnost jízdy výletním vláčkem po atraktivních místech města včetně Louckého 

kláštera. Osobní volno na občerstvení a drobné nákupy. Zájemci možnost turistické vycházky pod hradbami 

nebo na vyhlídku nad Krammerovou vilou nad přehradou (cca 4 km) nebo půldenní turistiku kolem kláštera 

Hradišťě na Králův stolec – vyhlídky na meandry řeky Dyje (cca 10 km).                            Návrat do 20.30 hod. 



so-ne  31.7.-8.8. 2021  ISLAND  – ostrov                       letecky                                 POZNÁNÍ 

    Cena: 41.980,- Kč/osoba       toulky po ostrově, který okouzlí každého      viz. katalog poznávací zájezdy 

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

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

polopenzí, průvodce, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění.  

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

Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory. 

stř  4.8.  Třebíč (UNESCO) + zámek Náměšť nad Oslavou                                       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   720,- Kč – dospělá osoba            700,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Třebíče. Prohlídka židovské čtvrti 

(památka UNESCO) – 123 zachovaných domů. Komentovaná prohlídka Zadní synagogy a domu Seligmanna 

Bauera (ukázka života židovské rodiny). Zájemci vycházka k židovskému hřbitovu. Přechod k Bazilice 

sv.Prokopa (klenot evropského stavitelství – památka UNESCO). Společná prohlídka. Osobní volno na 

občerstvení. Přejezd do Náměště nad Oslavou. Prohlídka zámku – reprezentačních sálů, zámecké kaple, 

knihovny, sbírky vzácných gobelínů a další. Procházka zámeckou zahradou a občerstvení. Návrat do 20.00 hod. 

 

stř-ne  4.-8.8. 2021  Po stopách Chodů           Domažlicko, Sušicko             CYKLISTIKA 

    Cena:   6.390,-Kč/osoba        krásnou přírodou s malebnými vesnicemi            viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den z hradu Švihov přes Klatovy do Velhartic. 2.den ze Špičáku přes Hartmanice do Sušice. 3.den  

Z Folmavy do Domažlic. 4.den  z Churáňova přes Kašperk do Sušice. 5.den  přes Rábí do Horažďovic. 

 

čt-ne  5.-8.8. 2021  Pieniny + Vysoké Tatry                                                        CYKLISTIKA 

    Cena:   5.540,-Kč/osoba        pod vrcholy východních tatranských štítů            viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  Ždiar, Bachledova dolina, Monkova dolina. 2.den  Polsko – Lopuszna, přehrada na Dunajci, hrad 

Niedzica, Červený Kláštor. Plavba na pltích. 3.den  z Magurského sedla do Lesnice a kolem Dunajce do 

Červeného Kláštora. 4.den  ze Ždiaru cyklostezkou do Tatranské Lomnice a do Kežmaroku. 

 

so  7.8.  Velké Losiny         zámek,  papírny, lázně,  termály           POZNÁNÍ  TERMÁL BUS 
    Cena dopravy:   580,- Kč – dospělá osoba            560,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

koupání v termálech.                                                                                                                Návrat do 20.30 hod. 
 

so  7.8.  Dlouhé Stráně – horní nádrž + Rysí stezka      pohodová vycházka        TURISTIKA 
    Cena dopravy:   630,- Kč – dospělá osoba            610,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Autobusem do Koutů nad Desnou. Lanovkou 

výjezd do 1.100 m.n.m na Medvědí horu. Hřebenovou trasou výstup k horní nádrži přehrady Dlouhé Stráně 

(nádherné výhledy). Okruh kolem ní a návrat na Medvědí horu. Okruh po naučném chodníku Rysí stezka přes 

vrchol Medvědí hory, Rysí skálu (nezapomenutelné výhledy) a výstup na rozhlednu u Tetřeví chaty. Sjezd 

lanovkou dolů nebo pěší sestup. Celkem cca 12 km. Úsek od lanovky k horní nádrži a zpět  možnost jet místním 

autobusem. Od nádrže lze sjet na zapůjčených koloběžkách.                                                 Návrat do 20.30 hod. 
 

čt-ne  12.-15.8. 2021  cyklotoulky  Českým rájem                                             CYKLISTIKA 

    Cena:   5.690,-Kč/osoba                   to nejkrásnější z našeho „ráje“                   viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Hrubé Skály přes Trosky k Prachovským skalám. 2.den  ze Sedmihorek na hrad Kost. 3.den  

z Kozákova přes Malou Skálu do Turnova. 4.den  z Prachovských skal na Drábské světničky. 

 

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

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


 

čt-ne  12.-15.8. 2021  Orlické hory                                                                         TURISTIKA 

    Cena:   4.960,-Kč/osoba                           turistika a památky                       viz. katalog poznávací zájezdy   

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

Nástupní místa: Uh.Hradiště, Napajedla, Zlín, Malenovice, Otrokovice, Kroměříž, Olomouc.  

1.den  Doudleby, Vamberk, turistika na Zemské bráně. 2.den  turistika – z Šerlichu na Velkou Dešnou a do 

Deštné. 3.den turistika z Mezivrší k pevnosti Hanička, 3.den turistika z Olešnice do Pekla. 

 

so  14.8.  Neusiedlerské jezero          kouzelná městečka a plavba po jezeře               POZNÁNÍ 
    Cena dopravy vč. plavby:   950,- Kč – dospělá osoba       930,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 5.10 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka historického centra města Eisenstadt a 

areálu místního zámku. Přejezd do Rustu a prohlídka „města čápů“. Plavba výletní lodí po jezeře do 

Podersdorfu. Možnost koupání v jezeře.                                                                                  Návrat do 21.00 hod. 
 

so  14.8.  Štrbské Pleso – Vysoké Tatry     nejbližší velehory - 9 hod. pobytu       TURISTIKA 
    Cena dopravy:   700,- Kč – dospělá osoba            680,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

ne  15.8. Mladečské jesk. - Bílá Lhota - Loštice - Úsov    prima nedělní výlet          POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   550,- Kč – dospělá osoba            530,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 6.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k Mladečským jeskyním - prohlídka. 

Návštěva Arboreta Bílá Lhota. Zastávka v Lošticích – muzeum olomouckých tvarůžků, restaurace a cukrárna 

s tvarůžkovými specialitami. Přejezd k zámku Úsov - lesnické muzeum a jedna z největších trofejních sbírek 

Lichtenštejnů z cest po Indii a Africe.                                                                                     Návrat do 19.30 hod. 

Cyklovýlet mimo víkend – určeno nejen pro seniory.  

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

Odjezd v 6.00 hod. ze Starého Města u UH. 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) 

Výlet mimo víkend – za turistikou – určeno nejen pro seniory. 

stř  18.8.  Pustevny – Rožnov pod Radhoštěm             srdcem Valašska               TURISTIKA 
    Cena dopravy:   520,- Kč – dospělá osoba            500,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.00 hod. ze Starého Města u U.H, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Prohlídka Pusteven vč. 

nově rekonstruovaného Libušína. Zájemci výstup na novou atrakci – stromovou lávku Valaška. Kolem sochy 

Radegasta ke kostelíku na Radhošti a sochám Cyrila a Metoděje. Občerstvení, sestup do Rožnova pod 

Radhoštěm (cca 12 km). Prohlídka skanzenu, výstup na Jurkovičovu rozhlednu.                  Návrat do 19.30 hod. 
 

čt-ne  19.-22.8. 2021  Ralsko + Českolipsko                                                        CYKLISTIKA 

    Cena:   5.690,-Kč/osoba            přírodou Ralska, řeky Ploučnice a skal             viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  z Panské skály (Varhany) přes Českou Lípu do Nového Boru. 2.den  od pramene Ploučnice do Mimoně. 

 3.den  od zříceniny Oybin přes Cvikov do Nového Boru. 4.den  ze Sloupu v Čechách do Nového Boru. 

 

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 
 

rezervace :  rapant@rapantaspol.cz    573 776 580     www.rapantaspol.cz 
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so  21.8.  Polsko – Bialka       luxusní termály pod Tatrami - Bania   novinka!!!  TERMÁL BUS              
     Cena dopravy:   820,-Kč – dospělá osoba               800,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 4.20 hod. - viz.přední list.      Návrat do 22.30 hod. 

 

so  21.8.  Slovensko - Belianské Tatry - Ždiar + Bachledova dolina   novinka   TURISTIKA 
    Cena dopravy:   800,- Kč – dospělá osoba              780,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Celodenní turistika – ze Ždiaru k lanovce 

v Bachledove dolině. Výjezd lanovkou nebo výstup na hřeben Spišské Magury na atraktivitu této oblasti – přes 

1200 m dlouhý Chodník korunami stromů zakončený 32 m věží – krásné výhledy na Belianské Tatry a Pieniny. 

Hřebenovou trasou přes Magurku (výhledy) na sedlo Srednica a sestup do Ždiaru (lidové stavby, koliby) 

Zdatnější sestup přes Monkovu dolinu v Belianských Tatrách. Celkem 16 km – cca 5 hodin. Možnost zkrácení.  

(vstup na lávky a lanovka do 20,-€ - není v ceně – viz. www.bachledka.sk ).                        Návrat do 22.30 hod. 

 

so  21.8.  Litomyšl (UNESCO) + zámek Nové Hrady   Česká Verrsailles   novinka   POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   600,- Kč – dospělá osoba            580,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

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

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

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

 

čt-ne  26.-29.8. 2021  Adršpach a Babiččino údolí                                              CYKLISTIKA 

    Cena:   5.160,-Kč/osoba                  romantická místa Náchodska                       viz. katalog cykloturistika   

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

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

Nástupní místa: St Město u UH,  Zlín, Kvítkovice, Hulín (Kroměříž, Přerov – min. 8 os.)       

1.den  z Úpice přes Ratibořice do Nového Města nad Metují. 2.den  z Adršpachu přes Náchod a Peklo na ubyt. 

3.den  Polsko – z Duszniky-Zdrój do Náchoda. 4.den  z ubytování přes Dobrušku na Opočno. 

 

čt-ne  26.-29.8. 2021  Slovensko – Liptov                                                             CYKLISTIKA 

    Cena:   5.440,-Kč/osoba          pod vrcholy Vysokých a Nízkých Tater              viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

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

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

 

so  28.8.  Velký Meder / Dunajská Streda(SK)      oblíbené termály v parku    TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-/620,-Kč – dospělá osoba    610,-/600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

so  28.8.  Rejvíz + jesk. Na Pomezí + lázně Jeseník            kouzelné lázně                POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   670,- Kč – dospělá osoba            650,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 6.20 hod.  - místa nasedání viz. jízdní řád.  Návštěva přírodní rezervace Rejvíz – okruh cca 3 

km na rašeliniště Velké Mechové jezírko (po lávkách). Občerstvení. Přejezd k jeskyním Na Pomezí a prohlídka 

puklinových jeskyní. Výjezd do lázní Jeseník (ne město) a prohlídka lázeňského areálu Priessnitzova sanatoria 

(po rekonstrukcích, parky, promenáda, prameny).                            Návrat do 20.00 hod. 
 

so  28.8.  Jeseníky – Rejvíz – Zlatý  Chlum – lázně Jeseník                                 TURISTIKA              
    Cena dopravy:   670,- Kč – dospělá osoba            650,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 6.20 hod.  - místa nasedání viz. jízdní řád.  Návštěva přírodní rezervace Rejvíz – okruh cca 3 

km na rašeliniště Velké Mechové jezírko (po lávkách). Občerstvení. Hřebenovou trasou přes Chlapecké a Bílé 

kameny na rozhlednu Zlatý Chlum. Sestup přes Křížový vrch (občerstvení, vyhlídka) do města Jeseník (vodní 

tvrz) a výstup do lázní Jeseník (cca 12 km). Zdatnější prodloužení přes Čertovy skály a Tisovou skalku do lázní 

Jeseník (cca 16 km).  Prohlídka lázeňského areálu, občerstvení.                                            Návrat do 20.00 hod. 
 

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

http://www.bachledka.sk/
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út-čt  31.8.-9.9. 2021  Gruzie – nejkrásnější místa pod Kavkazem                              POZNÁNÍ 

    Cena: 33.970,- Kč/osoba       pohodový poznávací zájezd s koupáním        viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   dopravu letadlem, letištní taxy, dopravu po Gruzii, 7x ubytování se snídaní a 2x večeři, 

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

v zahraničí.                       

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

 

Pomalu končí léto – sluníčko ještě hřeje. 

Vyrazte s námi na cyklistiku nebo do termálů. 
 

Výlet mimo víkend – do termálů – určeno nejen pro seniory.  

stř  1.9.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)        termály pro starší       TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   620,-Kč – dospělá osoba                600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

út-po  31.8.-6.9. 2021  Itálie – Lago di Garda – jih + Verona                            CYKLISTIKA 

    Cena:   11.980,-Kč/osoba                  jezero, krásné městečka a hrady                viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den odpoledne odjezd, noční přejezd. 2.den  od kláštera Madona della Corona do Bardolina. 3.den  ze Saló 

do Desenzana.. 4.den  Verona a okolí.  5.den  z Valeggio sul Mincio do Desenzana. 6.den  z ubytování do 

Sirmione a zpět. 7.den noční přejezd, ráno příjezd. 

 

čt-ne  2.-5.9. 2021  Kolem Lipna kolem                                                               CYKLISTIKA 

    Cena:   5.390,-Kč/osoba                                 rájem cyklistů                                 viz. katalog cykloturistika   

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

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

Nástupní místa: St Město u UH,  Zlín, Kvítkovice, Kroměříž  (Hulín, Vyškov – min. 8 os.) 

1.den  ze Stožce do Černé v Pošumaví. 2.den  Vítkův Kámen a kolem přehrady do Lipna. 3.den  z Českých 

Žlebů přes Schwarzenberský kanál do Horní Plané. 4.den  z ubytování přes Čertovy stěny do Vyššího Brodu. 

 

so  4.9.  Oravice    prima termály pod Tatrami           novinka !!! pro každého        TERMÁL BUS              
     Cena dopravy:   680,-Kč – dospělá osoba               660,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 5.50 hod. - viz.přední list.      Návrat do 20.30 hod. 

 

so  4.9.  Západní Tatry – Juráňova dolina                        novinka !!!                   TURISTIKA              
    Cena dopravy:   680,- Kč – dospělá osoba            660,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 5.50 hod., místa přisedání a časy - viz jízdní řád. Přejezd do Oravic. Turistika v západní 

části Roháčů pod dominantním vrcholem Osobitá. Prohlídka rašeliniště Peciska (okruh s malou rozhlednou). 

Pozvolný výstup do sedla Umrlá. Sestup kolem potoka po chodníčcích a lávkách jednou z nejkrásnějších dolin 

Západních Tater, Juráňovou dolinou. Údolím říčky Oravice návrat k areálu termálů Oravice. Celkem 9 km (3,5 

hod. okruh). Zdatnější možnost prodloužit o výstup na vrchol Krúpová - výhledy na Západní Tatry (+ 3 km, 2 

hod.). Možnost využití lanovky. Zájemci o relaxaci v termálech možnost 3 hodinového koupání – viz. katalog 

termály. Občerstvení na kolibě nebo horské chatě.                                                                 Návrat do 20.30 hod. 
 

so  4.9.  Čebín - Kuřim - Brno přehrada a město    kolem Svratky    novinka   CYKLISTIKA 
  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 ke 

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)  
 

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

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 
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Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory.  

stř  8.9.  Čejkovice - bylinkový ráj SONNENTOR a Templářské sklepy + Milotice   POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   450,- Kč – dospělá osoba            430,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa A v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.  Přejezd do Čejkovic. Zážitková exkurze ve výrobě 

čajů, odpočinek v čajovém salonu s kavárnou, procházka Bylinkovou zahradou sv. Hildegardy s výstupem na 

Vyhlídku na výsluní. Nákupy bylinkových produktů. Návštěva Templářských sklepů. Komentovaná prohlídka 

historického sklepení ze 13. stol. – možnost degustace a nákupu vín. Přejezd do Milotic. Prohlídka 

pohádkového zámku a přilehlých zahrad. Občerstvení, zájemci nákupy v zahradnictví.       Návrat do 19.30 hod. 
 

 

út-po  7.-13.9. 2021  Itálie – Lago di Garda – sever                                            CYKLISTIKA 

    Cena:   11.910,-Kč/osoba       kouzlo jezer, hor, krásných měst a hradů            viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den odpoledne odjezd, noční přejezd. 2.den z Trenta krajem vinic na ubytování. 3.den z Lago di Ampola přes 

Rivu na ubytování. 4.den z Lago di Tenno na ubytování. 5.den kolem jezera Garda do Malcesine a zpět. 6.den 

z ubytování k vodnímu hradu Toblino. 7.den noční přejezd, ráno příjezd. 

 

čt-ne  9.-12.9. 2021  Moravské Toplice – Slovinsko         super termály             CYKLISTIKA 

    Cena: 7.770,- Kč / osoba         děti na3 lůžku – SLEVY dle data objednání           viz.katalog Termál bus 

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

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

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

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

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

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

 

čt-ne  9.-12.9. 2021  Moravské Toplice – Slovinsko         super termály            TERMÁL BUS 

    Cena: 7.870,- Kč / osoba         děti na3 lůžku – SLEVY dle data objednání           viz.katalog Termál bus 

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

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

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

Nástupní místa: Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice, Veselí nad Mor. (Hodonín a Břeclav 

min. 8 osob) a po dohodě obce po trase.  

Čtyřdenní relax v luxusních termálech. 

 

so  11.9.  Medvědí  soutěska  Rakousko                 krásná soutěska                     TURISTIKA 
      Cena dopravy:   1.050,- Kč – dospělá osoba            1.030,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let    

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

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

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

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

mohou zdolat skalnatý vrchol Hochlants – krásné výhledy (vstup do 5,-€ - není v ceně).     Návrat do 23.00 hod. 
 

 

so  11.9.  Pradědova galerie + arboretum Makču Pikču + hrad Sovinec               POZNÁNÍ 
      Cena dopravy:   550,- Kč – dospělá osoba            530,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let    

Odjezd trasa B ve 6.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k Pradědově galerii u Jiříkova na 

Rýmařovsku. Prohlídka unikátní galerie dřevořezbáře Jiřího Halouzky. Na osmi hektarech se rozkládá galerie, 

ve které zhlédnete 450 vyřezaných plastik zvířat a hlavně betlém s figurami v životní velikosti, který již čítá 

přes 250 soch. Občerstvení. Návštěva hradu Sovinec. Přejezd k lázním Paseka a návštěva nádherného Arboreta 

Makču Pikču. Návštěva skleníků, průchod lomem, kde se nachází rostliny z celého světa, zdatnější procházka 

japonskou a asijskou zahradou s altánem a rybníky. Možné nákupy skalniček a trvalek.      Návrat do 18.30 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 
 

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


Výlet mimo víkend – do termálů – určeno nejen pro seniory.  

stř  15.9.  Podhájska - „slovenské Mrtvé moře“          po rekonstrukci             TERMÁL BUS              
    Cena dopravy:   620,-Kč – dospělá osoba                600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“      odjezd trasa E  v 5.10 hod. - viz.přední list.          Návrat do 20.00 hod. 

 

po-po  13.-20.9. 2021  Madeira          květinový a hornatý ostrov věčného jara          POZNÁNÍ 

   Cena: 28.760,- Kč/osoba   pohodový poznávací zájezd s lehkou turistikou viz. katalog poznávací zájezdy 

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

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

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

 

čt-ne  16.-19.9. 2021  Neusiedlerské  jezero                                                         CYKLISTIKA 

    Cena:   6.580,-Kč/osoba                             kolem jezera a termály                       viz. katalog cykloturistika   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, vozík na kola, 3x ubytování s polopenzí, vstup do wellness, mapky a 

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

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

1.den  z Neusiedlu přes Rust do Fertörákose. 2.den  z Mörbische plavba přes jezero, přes zámek Fertöd do 

Hegykö. Termály. 3.den  z Hegykö do Šoproně a zpět. 4.den  z Apetlonu přes Illmitz do Podersdorfu. 

 

 

pá-pá  17.-24.9. 2021  ALBÁNIE                              letecky                                        POZNÁNÍ 

    Cena: 28.170,- Kč/osoba     zapomenutý kout Evropy, který stojí za to      viz. katalog poznávací zájezdy 

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

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

průvodce, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění.  

Toulky po Albánii s poznáním kouzelné přírody, měst a vesniček, s lehkou turistikou a koupáním v moři. 

 

HIT mezi zájezdy minulých let 
Jednodenní zájezdy do Polska do moderních termálů na úpatí Tater 

a do kouzelného horského střediska Zakopané. 
 

 

so  18.9.  Polsko – Chocholów                  termál na úpatí Tater                           TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.00 hod. 

 

so  18.9.  Zakopané – Západní  Tatry – Polsko    horské středisko pod Tatrami      POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   720,- Kč – dospělá osoba            700,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

s výhledy na Kasprov vrch a Vysoké Tatry z polské strany. Procházka s výhledy.                Návrat do 22.00 hod. 
 

 

so  18.9.  Polsko – Kościeliska dolina    nejkrásnější dolina Tater plná jeskyní     TURISTIKA 
    Cena dopravy:   720,- Kč – dospělá osoba            700,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

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

Vstupné 12,- zlotých. viz. http://www.tatry.cz/cs/jaskinia-mrozna-1100-m.                          Návrat do 22.00 hod. 
 

so  18.9.  zámek Vranov nad Dyjí + hrad Bítov                 perly na Dyji                  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   720,- Kč – dospělá osoba            700,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 6.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Vranova nad Dyjí a prohlídka  

monumentálního barokního zámku stojícího na skále vysoko nad řekou Dyjí. Občerstvení. Přejezd na hrad 

Bítov. Prohlídka gotického hradu včetně unikátní největší sbírky vycpaných psů na světě. Návštěva rozhledny 

Rumburak s výhledy na Vranovskou přehradu a ZOO koutku.                                              Návrat do 20.30 hod. 
 

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

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


 

pá-po  24.-27.9. 2021  Maďarsko – západní Balaton + Zalakaros                    CYKLISTIKA 

    Cena:   6.990,-Kč/osoba           nenáročná cyklistika + víno + termály               viz. katalog cykloturistika   

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

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

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

1.den  od hradu Sümeg do Kehidy (termály). 2.den  z Hevízu (termální jezero) do Zalakarose (termály). 3.den  

z Kesthely do Zalakarose (termály). 4.den  kolem Malého Balatonu nebo koupání v termálech. 

 

pá-po  24.-27.9. 2021  Maďarsko – západní Balaton + Zalakaros                   TERMÁL BUS 

    Cena:   6.890,-Kč/osoba            termály + víno                                                          viz. katalog termál bus   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, hotelové wellness, technický doprovod, 

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

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

Čtyřdenní relax v luxusních termálech, které patří mezi největší v Maďarsku + Kehida + termální jezero 

Hevíz. Super wellness na hotelu.     
 

 

so  25.9.  Velký Meder - Slovensko             oblíbené termály v parku                TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-Kč – dospělá osoba    610,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

so  25.9.  Malá Fatra – hřebeny  nebo  Jánošíkovy diery     trasy dle výběru       TURISTIKA 
    Cena dopravy:   560,- Kč – dospělá osoba            540,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

Janošíkových Dier a ve Vrátné. Nasedání ve Štefanové a u lanovky ve Vrátné.                    Návrat do 20.00 hod. 

so-út  25.-28.9. 2021  Nové  polské  termály  pod Tatrami                                TERMÁL BUS 

    Cena: 5.980,- Kč / osoba                 každý den jiné termály pod štíty hor                viz.katalog termál bus 

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

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

Nástupní místa: U.H., Staré Město u UH (min.8 os.), Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice, 

Vsetín ( min. 8 os.), Horní Lideč a po dohodě obce po trase.. 

1.den termály Goracy Potok. 2.den  termály Bialka Tatzańska. 3.den  termály Bukowina Tatrzańska. 4.den  

termály Chocholów.  

Čtyřdenní relax v moderních v nedávné době postavených termálech. Úterý u nás svátek. 

 

so-út  25.-28.9. 2021  Nejhezčí místa Liberecka                                                        POZNÁNÍ  
    Cena:   5.240,-Kč/osoba           pohodová turistika v krásné přírodě           viz. katalog poznávací zájezdy   

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění.                       

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

1.den  Jablonec nad Nisou – výroba korálků. Liberec. 2.den  Frýdlant  zámek, lázně Libverda, bazilika Hejnice. 

3.den Příchovice - rozhledna J.Cimermana, Jiřetín - výroba dřev. hraček. 4.den Ještěd, zámek Sychrov. 

státní svátek jen u nás  

út  28.9.  Polsko – Chocholów                  termál na úpatí Tater                           TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.00 hod. 

 

út  28.9.  Kolem Pálavy kolem            zakončení cyklosezóny u vinařů               CYKLISTIKA                
   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) 



 

út  28.9.  Mikulov - Sirotčí Hrádek - Pavlov        za poznáním i burčákem              POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   520,- Kč – dospělá osoba            500,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.05 hod. z Lípy, zast u Rybárny, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Mikulova - 

prohlídka města (zámek, Ditrichsteinská hrobka). Zájemci výstup na Svatý Kopeček. Návštěva Kozího Hrádku 

a jeskyní Na Turoldu. Přejezd do Klentnice a prohlídka zříceniny Sirotčí Hrádek. Přejezd do Pavlova, prohlídka 

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

út  28.9.  Pálavské vinařské chodníčky         za přírodou i burčákem                   TURISTIKA 
    Cena dopravy:   520,- Kč – dospělá osoba            500,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd v 6.05 hod. z Lípy, zast u Rybárny, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Mikulova. Po 

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

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

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

so  2.10.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)       termály pro starší       TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   620,-Kč – dospělá osoba                600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

so  2.10.  Hohe Wand a soutěska Steinwandklamm    Rakousko  pro každého    TURISTIKA 
    Cena dopravy:   840,- Kč – dospělá osoba            820,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

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

„balkónového můstku.“ Vstupné celkem cca 14 Eur – není v ceně.                                       Návrat do 22.00 hod. 

 

so-ne  2.-3.10. 2021  Zakopané + Roháče                                           TURISTIKA /POZNÁNÍ 
    Cena: 2.690,- Kč / osoba          turistika nebo poznání dle zdatnosti           viz. katalog poznávací zájezdy  

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.                          

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

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

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

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

 

so-ne  2.-3.10. 2021  Polsko – Chocholów + Slovensko - Oravice                     TERMÁL BUS      
    Cena: 2.660,- Kč / osoba               luxusní termály pod vrcholy Tater                     viz.katalog Termál bus  

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění v zahraničí.  Cena nezahrnuje vstupy.                        

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

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

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

so-so  2.-9.10. 2021  KYPR – Afroditin ostrov                     letecky                           POZNÁNÍ 

    Cena: 28.850,- Kč/osoba       toulky po ostrově, který okouzlí každého      viz. katalog poznávací zájezdy 

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

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

průvodce, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění.  

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

Výlet mimo víkend – za poznáním – určeno nejen pro seniory.  

stř  6.10.  Litovel – Loštice - Olomouc         pivo, tvarůžky a královské město         POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   540,- Kč – dospělá osoba            520,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 7.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Litovel – exkurze v pivovaru a prohlídka 

historického centra města, které je nazýváno „Moravské Benátky.“ Loštice – návštěva muzea tvarůžků, nákupy 

produktů a posezení v tvarůžkové cukrárně nebo restauraci. Olomouc – individuální program. Okruh centrem 

města nebo návštěva skleníků nebo nákupy v OC Šantovka.                                                  Návrat do 19.30 hod. 
 

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

http://www.meanderoravice.sk/
http://www.chocholowskietermy.pl/


 

so  9.10.  Oravice    prima termály pod Tatrami         novinka !!! pro každého        TERMÁL BUS              
     Cena dopravy:   680,-Kč – dospělá osoba               660,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa C+C2  v 5.50 hod. - viz.přední list.      Návrat do 20.30 hod. 

 

so  9.10.  Západní Tatry – Juráňova dolina                      novinka !!!                   TURISTIKA              
    Cena dopravy:   680,- Kč – dospělá osoba            660,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 5.50 hod., místa přisedání a časy - viz jízdní řád. Přejezd do Oravic. Turistika v západní 

části Roháčů pod dominantním vrcholem Osobitá. Prohlídka rašeliniště Peciska (okruh s malou rozhlednou). 

Pozvolný výstup do sedla Umrlá. Sestup kolem potoka po chodníčcích a lávkách jednou z nejkrásnějších dolin 

Západních Tater, Juráňovou dolinou. Údolím říčky Oravice návrat k areálu termálů Oravice. Celkem 9 km (3,5 

hod. okruh). Zdatnější možnost prodloužit o výstup na vrchol Krúpová - výhledy na Západní Tatry (+ 3 km, 2 

hod.). Možnost využití lanovky. Zájemci o relaxaci v termálech možnost 3 hodinového koupání – viz. katalog 

termály. Občerstvení na kolibě nebo horské chatě.                                                                 Návrat do 20.30 hod. 
 

so  9.10.  Rakousko – Retz + hrad Hardegg + Šatov - malované sklepy    novinka  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   750,- Kč – dospělá osoba            730,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 6.30 hod., místa přisedání a časy - viz jízdní řád. Přejezd přes Znojmo do Rakouska ke hradu 

Hardegg. Prohlídka hradu v češtině, procházka k řece Dyji nebo zdatnější výstup na skalní výhledy nad hradem 

a řekou. Přejezd do městečka Retz – prohlídka historického centra vinařského městečka. Návrat do republiky do 

vinařské vesnice Šatov. Prohlídka Malovaného sklepa.                                                          Návrat do 20.30 hod. 

Výlet mimo víkend – do termálů – určeno nejen pro seniory.  

stř  13.10.  Polsko – Chocholów                 termál na úpatí Tater                         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.00 hod. 

 

pá-pá  15.-22.10. 2021  ostrov TENERIFE                Kanárské ostrovy                     POZNÁNÍ 

    Cena: 25.260,- Kč/osoba       toulky po ostrově, který okouzlí každého      viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   dopravu letadlem, letištní taxy, dopravu po ostrově autem, 7x ubytování se snídaní, průvodce, 

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

Toulky napříč celým ostrovem s poznáním přírody, kultury, městeček a vesniček na slunečném ostrově. 
 

so  16.10.  Velký Meder - Slovensko             oblíbené termály v parku              TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-Kč – dospělá osoba    610,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

státní svátek jen u nás  

čt  28.10.  Polsko – Chocholów                  termál na úpatí Tater                         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.00 hod. 

 

čt  28.10.  Velký Meder - Slovensko             oblíbené termály                             TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-Kč – dospělá osoba    610,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

čt-ne  28.-31.10. 2021  TOKAJ                 za vínem, poznáním a termály                    POZNÁNÍ 

    Cena:   6.790,-Kč/osoba                  slovenská i maďarská Tokoj                 viz. katalog poznávací zájezdy   

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, základní ochutnávku vína v Malé Trni, Malém 

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

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

1.den  Košice – centrum, katedrála, Slovenská Tokaj – Malá Trňa. 2.den  hrad Füzér, Čierná nad Tisou, Malý 

Horeš – vinné sklepy. 3.den Hercegkút – vinné sklepy připomínající hobití vesničku, Sárospatak - hrad. 4.den 

městečko Tokaj (UNESCO), Boldogköváralja – hrad, středověká krčma. 

 

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 
 

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

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


 

čt-ne  28.-31.10. 2021  Slovinsko - Radenci  + výlet do Mariboru                      TERMÁL BUS 

    Cena: 7.870,- Kč / osoba         super termály a popíjení minerálky Radenci          viz.katalog Termál bus 

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

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

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

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

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

Výlet mimo víkend – do termálů – STÁTNÍ SVÁTEK JEN U NÁS.  

stř  10.11.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)     termály pro starší      TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   620,-Kč – dospělá osoba                600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

Výlet mimo víkend – do termálů – STÁTNÍ SVÁTEK JEN U NÁS.  

stř  17.11.  Polsko – Chocholów                 termál na úpatí Tater                         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.00 hod. 

Výlet mimo víkend – do termálů – určeno nejen pro seniory. 

stř  24.11.  Velký Meder - Slovensko             oblíbené termály                            TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-Kč – dospělá osoba    610,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

Začíná advent. 
A jako vždy jej začínáme v podhůří Alp tradičním průvodem čertů. 

 

 

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

městech a přidali novinky. 
 

 

 

so  27.11.  Advent v podhůří Alp – Mariazell      poutní místo a průvod čertů         POZNÁNÍ 
     Cena dopravy:   1.050,- Kč – dospělá osoba         1.030,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa A v 6.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.  Výjezd do poutního místa Mariazell a prohlídka 

kostela a křížové cesty. Možnost individuální návštěvy likérky s ochutnávkou (vstup 4,-€, není v ceně). Zájemci 

výjezd lanovkou na vyhlídkovou horu. Navečer přesun na unikátní čertovskou veselici, kde jsou stovky čertů, 

alegorické vozy, hudby, ohně… pekelná atmosféra !!! Po skončení odjezd domů.  Návrat neděle do 2.00 hod !!! 
 

so  27.11.  Vídeň – město + Schönbrunn   vánočně vyzdobené město i zámek, trhy   POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 8.10 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka zámku Schönbrunn a vánočních trhů u 

zámku – český výklad (cca 17,-€). Odpoledne centrum Vídně. Krátká prohlídka (nepovinná) s průvodcem 

centra vánočně vyzdobené Vídně, návštěva vánočních tržišť a prodl. večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní 

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

so  4.12.  Peklo Čertovina + Betlém + Olomouc     SUPER pro děti   novinka!!!      POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

uprostřed města. Přejezd do Olomouce a návštěva rozsáhlých vánočních trhů – podvečerní atmosféra.  

Prima zájezd i pro děti.                                                                                                         Návrat do 20.30 hod. 

 

so  4.12.  Vídeň - Rakousko                 vánočně vyzdobené město, trhy                       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

 

 

 

 

http://www.peklocertovina.cz/


DÁRKOVÝ POUKAZ   

prima dáreček pod stromeček 
(dle Vašeho přání v jakékoliv hodnotě nebo na zájezd dle výběru z katalogu) 

 
 

so  4.12.  Salzburg - Rakousko              vánoční trhy pod vrcholky Alp                     POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1.260,- Kč – dospělá osoba            1.240,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 5.10 hod. -místa nasedání viz. jízdní řád. Po dohodě přisedání po trase Hodonín, Břeclav, 

Mikulov. Návštěva vánočních trhů v Mozartově městě s bohatým programem. Prohlídka (nepovinná) 

s průvodcem nádherně vánočně vyzdobeného centra Salzburgu. Možnost výstupu nebo výjezdu zubačkou na 

pevnost Hohensalzburg (další trhy, výhledy na město).                                                          Návrat do 24.00 hod. 
 

so  4.12.   Krakow + solné doly  Wieliczka        předvánoční královské město          POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   820,- Kč – dospělá osoba            800,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C1 ve 3.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne solné doly Wieliczka (vstup 94,-

zt, není v ceně) – památka UNESCO, světový unikát. Odpoledne zájemci okruh centrem - královský hrad 

Wawel, Dračí jeskyně, Sukenice a osobní volno na trzích na nákupy a „gurmánské hody“.  Návrat do 23.00 hod. 
 

so  4.12.  Babiččino údolí + Hradec Králové        vánoční program a trhy                 POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   950,- Kč – dospělá osoba            930,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd autobusem do Babiččina údolí. Prohlídka 

vánočně vyzdobeného zámku Ratibořice, mlýna a Starého bělidla. Program v dobových kostýmech je zaměřen 

na adventní a vánoční zvyky. V budově vodního mandlu adventní trh s občerstvením. Odpoledne zastávka 

v centru Hradce Králové. Individuálně prohlídka historického centra a podvečerní návštěva místních adventních 

trhů.                                                                                                                                          Návrat do 22.00 hod. 
 

so-ne  4.-5.12. 2021  Advent v Zakopaném a Krakowě  polské unikáty POZNÁNÍ/ TERMÁLY 

    Cena: 2.880,- Kč/osoba          kouzlo vánočních trhů pod velehorami         viz. katalog poznávací zájezdy 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, 1x ubytování v privátech s polopenzí, technický doprovod, obecní  

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

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

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

lidového folklóru. Zájemci celodenní koupání v termálech Chocholów (místo Zakopaného) 2.den vánoční 

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

 

ne  5.12.  Velký Meder - Slovensko             oblíbené termály                            TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-Kč – dospělá osoba    610,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

ne  5.12.  Bojnice + Trenčín                                 vánoční program a trhy                  POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   600,- Kč – dospělá osoba            580,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa A+A1 v 6.30 hod. + Uh.Brod - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne návštěva pohádkového 

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

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

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

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

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

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


 

so  11.12.  Polsko – Chocholów                  termál na úpatí Tater                         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 5.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.30 hod. 

 

so  11.12.  Vídeň - Rakousko                vánočně vyzdobené město, trhy                     POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

 

so  11.12.  Budapešť                                vánočně vyzdobená perla Dunaje                POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   900,- Kč – dospělá osoba            880,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

vyzdobené město a Dunaj.                                                                                                       Návrat do 24.00 hod. 
 

 

so  11.12.  zámek Hluboká + německý Pasov                        novinka!!!                   POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   1.200,- Kč – dospělá osoba            1.180,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa Z v 5.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku Hluboká. 

Prohlídka unikátní zámecké kuchyně, která překvapí nejen svými prostory, ale i vybavením. Návštěva vánočně 

vyzdobeného městečka Pasova, které leží na soutoku Innu, Ilzu a Dunaje. Prohlídka města (katedrála sv. 

Štěpána – sídlo pasovských biskupů a třetí největší katedrální varhany na světě), muzeum skla, procházka 

k soutoku a návštěva vánočních trhů nebo velkého nákupního centra (možnost nákupů, 10 minut od centra). 

Zájemci mohou vystoupat k hradu a muzeu nad řekou s výhledy na město. Individuálně možnost asi hodinové 

plavby na lodi.                                                                                                                          Návrat do 24.00 hod. 
 

so  11.12.  Polsko - Advent v Zakopaném         vánoční trhy pod štíty Tater             POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   740,- Kč – dospělá osoba            720,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Kouzelné adventní trhy pod štíty Vysokých 

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

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

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

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

z polské strany a ochutnávkou polských specialit.                                                                  Návrat do 22.30 hod. 
 

 

ne  12.12.  Bratislava + Trnava                               advent na Slovensku                   POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   620,- Kč – dospělá osoba            600,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa E v 7.40 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne návštěva města Trnava – krátká 

vycházka po historických památkách jednoho z nejstarších měst Slovenska a návštěva vyhlášených vánočních 

trhů – řemeslného vánočního jarmarku. Přejezd do Bratislavy. Okruh městem – hrad, Dóm Sv. Martina, 

Michalská brána, Radnice s vyhlídkovou věží, Hlavní a Hviezdoslavovo nám. a přístaviště. Návštěva vánočních 

trhů - lidová tvorba, lokše, kapustnica, cikánská pečeně, punč, folklór, večerní atmosféra.   Návrat do 21.00 hod. 
 

 

ne  12.12.  Pradědova galerie + hrad Šternberk + Olomouc        novinka!!!           POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   550,- Kč – dospělá osoba            530,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa B v 7.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k Pradědově galerii u Jiříkova na 

Rýmařovsku. Na ploše cca 8 hektarů uvidíte stovky nádherných výtvorů ze dřeva – mezi nimi i spoustu 

betlémů, sochu Praděda (10,4 m vysoká) nebo obří dřevěný obraz Pradědovy říše. A to vše ve vánoční 

atmosféře.  Krátké nahlédnutí do daňčí obory. Osobní volno na občerstvení. Přejezd do Šternberku a prohlídka 

dominantního hradu - vánočně vyzdobený interiér a rozsáhlé Lichtensteinské sbírky. Přejezd do Olomouce a 

návštěva vyhlášených vánočních trhů – podvečerní atmosféra. Prima zájezd i pro děti.        Návrat do 20.00 hod. 
 

 

 

 

 

 

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

                         rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 
 

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


JIŽ MÁTE NAŠE KATALOGY NA ROK 2022 
Vícedenní zájezdy za poznáním, cyklistikou, turistikou a do termálů. 

 

Výlet mimo víkend – na vánoční trhy – určeno nejen pro seniory.  

stř  15.12.  Vídeň - Rakousko           vánočně vyzdobené město, trhy                          POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

so  18.12.  Polsko – Chocholów                  termál na úpatí Tater                         TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   700,-Kč – dospělá osoba                680,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“    odjezd trasa C+C2 v 5.20 hod. - viz.přední list.     Návrat do 22.30 hod. 

 

so  18.12.  Vídeň - Rakousko               vánočně vyzdobené město, trhy                       POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

so  18.12.  Krakow                     prohlídka královského města a vánoční trhy             POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   770,- Kč – dospělá osoba            750,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

Pojeďte s dětmi do pekla – zážitek pro všechny od 6 do 100 let. 
 

 

so  18.12.  Peklo Čertovina + Betlém + Olomouc    SUPER pro děti   novinka!!!     POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   660,- Kč – dospělá osoba            640,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

uprostřed města. Přejezd do Olomouce a návštěva rozsáhlých vánočních trhů – podvečerní atmosféra.  

Prima zájezd i pro děti.                                                                                                         Návrat do 20.30 hod. 
 

so  18.12.  Polsko-Advent v Zakopaném           vánoční trhy pod štíty Tater             POZNÁNÍ 
    Cena dopravy:   740,- Kč – dospělá osoba            720,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

Odjezd trasa C+C2 v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Kouzelné adventní trhy pod štíty Vysokých 

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

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

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

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

z polské strany a ochutnávkou polských specialit.                                                                  Návrat do 22.30 hod. 
 

 

po  27.12.  Velký Meder - Slovensko             oblíbené termály                            TERMÁL BUS             
    Cena dopravy:   630,-Kč – dospělá osoba    610,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

po-čt  27.-30.12. 2021  Moravské Toplice – Slovinsko        vše v ceně  !!!        TERMÁL BUS 

    Cena: 7.970,- Kč / osoba         děti na3 lůžku – SLEVY dle data objednání           viz.katalog Termál bus 

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

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

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

Nástupní místa: Slušovice, Zlín, Kvítkovice, Kunovice, Veselí nad Mor.,     (Hodonín a Břeclav – min. 8 osob)       

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

http://www.peklocertovina.cz/


POSLEDNÍ DEN V ROCE – RELAXACE V TERMÁLECH NEBO NA HORÁCH. 
 

pá  31.12.  Mosonmagyaróvár – Maďarsko (Mošóň)      termály pro starší     TERMÁL BUS               
    Cena dopravy:   620,-Kč – dospělá osoba                600,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

 

pá 31.12.  Bešeňová                     prima termály na Slovensku           pro rodinu     TERMÁL BUS              
     Cena dopravy:   650,-Kč – dospělá osoba               630,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let  

Popis:  viz. rozpis „TERMÁL BUS“  odjezd trasa Kvítkovice – Zlín - Vizovice a místa po trase  v 6.30 hod.             

                                                                                                                                                  Návrat do 20.00 hod. 

 

pá  31.12.  Silvestrovská jízda - vycházka     tradiční akce na konec roku         PĚŠÍ+BĚŽKY 
    Cena dopravy:   370,- Kč – dospělá osoba            350,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let 

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

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

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

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

ZÁJEZDY pro Kluby seniorů a další skupiny 

  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. 

 

HITY MINULÝCH LET: Pradědovo království Jiříkov, výroba čajů Čejkovice, 

Milotice, Lichtenštejnské sbírky Úsov, Arboretum Makču-Pikču, pohyblivý betlém 

Rájecká Lesná, muzeum kočárů a zámek Čechy pod Kosířem, Olomouc, zámky Kunín,  

Hradec nad Moravicí, Řeznictví a gobelínka Val. Meziříčí, Třebíč, Raduň. 

Zájezdy do termálů – Chocholów, Mošóň, Podhájska – zájezdy se slevou. 

  

Letecké zájezdy  

za dobrodružstvím a poznáním pořádané 

v roce 2021 
 

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. 
 

ISLAND    31.7. –   8.8.2021               GRUZIE        31.8. – 9.9.2021 

ALBÁNIE  17.9. –  24.9.2021              MADEIRA    13.9. – 20.9.2021 

KYPR        2.10. – 9.10.2021              TENERIFE   15.10. – 22.10.2021 
 

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

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

                           tel.: 573 776 580                 mob.: 774 742 307 
Rezervace:        www.rapantaspol.cz        e-mail: rapant@rapantaspol.cz 

mailto:rapant@rapantaspol.cz

