
 
NOVÉ TERMÍNY A ZÁJEZDY     2.vydání   2021 

 

 
 

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

 

 

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

 
 
 

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

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

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

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz


Vážení klienti, příznivci cestování a poznávání.   
      

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

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

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

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

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

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

     A jaké akce vám můžeme doporučit? Na Velikonoce Neusiedlerské jezero nebo Pardubicko. Lehkou turistiku 

v Brdech, Perly Česko-saského Švýcarska, Českou Kanadu, Orlické hory, Nejhezčí místa Liberecka. Ze zahraničních 

pak oblíbené Orlí hnízdo, Tokaj, polský Krakow nebo Roháče. Z leteckých zájezdů nabízíme oblíbenou a žádanou 

Madeiru, Island, Gruzii, Albánii, Kanárské ostrovy – Tenerife a Kypr s lehkou turistikou. Oblíbené zájezdy bývají 

brzy vyprodané, tak neváhejte a objednávejte co možná nejdříve. 

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

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

                                                           
 

 

Pojištění 

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

smlouvy 11- 64224 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a pojištění nevydařené dovolené.    

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

 

 

 

Všeobecné informace 

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

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

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

 

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

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

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

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

doporučené kapesné, další info… ).  

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

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

internetových stránkách www.rapantaspol.cz 

 

 

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

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

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

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

http://www.rapantaspol.cz/
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INFORMACE  K ZÁJEZDŮM  CK RAPANT ZLÍN 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA : Přepravu zajišťujeme několika dopravci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

platnou v dané lokalitě. 

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

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

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

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

situaci Vás budeme informovat cca týden před odjezdem zájezdu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pro vybrané nástupní místa u vybraných cyklo zájezdů. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY : Minimální počet účastníků u autobusových zájezdů je 37 osob, u leteckých dle rozpisu. 

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

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

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

účastník vezme dle vlastního uvážení. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internetových stránkách www.rapantaspol.cz 

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

pojistné smlouvy 11-64224 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz  

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

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

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

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

 

http://www.rapantaspol.cz/
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                                  turisticko - poznávací zájezd        KOUZELNÁ PŘÍRODA 

Perly Českosaského  Švýcarska 
Pravčická brána – plavba soutěskami - skalní pevnost Königstein 

zámek Děčín - skalní vyhlídky a mosty Bastei 

                 18. – 20. června  2021 (pá-ne)     č.zájezdu: 3118061  
 

Velmi oblíbený zájezd, který opakujeme pro velký zájem klientů již několik let. Zájezd do oblasti 

Českosaského Švýcarska na české i německé straně. Navštívíme naši největší přírodní atrakci této oblasti 

Pravčickou bránu a projdeme a proplujeme atraktivní soutěsky Českého Švýcarska. Navštívíme Saské 

Švýcarsko (Německo) s jeho atraktivními místy, která patří mezi nejnavštěvovanější ve střední Evropě. 

Zájezd jistě umocní i ubytování přímo pod zámkem Děčín. Jedná se o turisticko-poznávací zájezd. 

Turistické trasy 6-9 km denně. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

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

s nejkrásnějších skalních měst u nás. Přejezd busem do Sněžníku a vycházka na stolovou horu Děčínský Sněžník 

– z rozhledny výhledy na České i Saské Švýcarsko. Celkem 7 km. Přejezd do Děčína. Prohlídka centra města a 

zámku, Růžové zahrady. Ubytování, večeře, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd přes Hřensko do Německa. Návštěva jedné z největších atraktivit Saského 

Švýcarska – skalních mostů Bastei. Promenádní vyhlídkový okruh včetně návštěvy zbytků hradu. Přejezd 

k Labi ke stolové hoře Königstein (pevnost, jedna z největších skalních pevností ve Střední Evropě – 

prohlídka). Návrat do Děčína. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd na Mezní Louku. Sestup k říčce Kamenici a průchod po lávkách Divokou 

soutěskou včetně plavby její nejužší částí. Přechod do Edmuntovy (Tiché) soutěsky, plavba lodičkou kolem 

vodopádu a průchod po vysekaných chodnících a skalními tunely do Hřenska. Nebo z  Mezní Louky 

turistickým chodníkem kolem Křídelních stěn průchod na Pravčickou skálu, prohlídka včetně vyhlídkových 

teras a sestup přes jeskyni Českých bratří do Hřenska. Celkem 9 km. Občerstvení, drobné nákupy.  Návrat 

do 23.00 hod. 

pozn.: program v Sasku dle aktuální situace – náhradní program 
 

cena :     4.150,-Kč/osoba                                         Min.počet účastníků:  37 osob.   

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, techn. doprovod, mapky s popisem 

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

připojištění typ B.   
 

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

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

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

 

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

                       možnost ubytování ve třílůžkovém pokoji.  

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

Doprava:       zájezdovým autobusem.  

 

Nástupní místa:  Lípa, Slušovice (min. 8 osob), Zlín, Malenovice, Otrokovice, Kroměříž, Vyškov(min. 8   

                             osob). Po předchozí dohodě nasedání po trase. 

 
 

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

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

 

 



 poznávací zájezd  NOVINKA !!! 

ČESKÁ KANADA 

                         Zajímavá zákoutí přírodního parku 
SLAVONICE + LANDŠTEJN + ČERVENÁ LHOTA + TELČ + JINDŘ. HRADEC 

                       15. – 18. července 2021 (čt-ne)    č.zájezdu 3115071                                   
         

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

divočiny – rybníky připomínající kanadská jezera, rozlehlé lesy s bizarními žulovými útvary, typickými pro tuto 

oblast, louky a meze zdobící kamenité ostrůvky či osamocené balvany. Oblast má rovněž co nabídnout 

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

cyklistické a turistické výlety. Zájezd vhodný i pro rodiny s dětmi. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

1.den: odjezd v ranních hodinách do Nové Bystřice, krátká prohlídka města (památková zóna, zámek, park), 

přejezd k hradu Landštejn (mohutná zřícenina s výhledy), zastávka na bizoní farmě. Zájemci lehká turistika 

(cca 5 km) kolem rybníku Komorník (ideální místo na koupání) na ubytování. Ostatní přejezd do Strmilova, 

prohlídka podzemí nebo návštěva tkalcovny s možností exkurze. Ubytování, večeře a nocleh. 

2.den: po snídani přejezd busem do Slavonic. Prohlídka města (unikátní podzemí, historické centrum),  

Pevnostního areálu a Muzea samorostů (unikátní a atraktivní muzeum, které se objevilo v mnoha filmech). 

Návštěva výroby Mařížské keramiky (možnost vytočit si na kruhu svou misku nebo namalovat keramiku). 

Přejezd přes Český Rudolec, zastávka (centrum České Kanady, zámek, minipivovar) do Valtínova. Krátký 

výstup na Havlovu horu – odpočinkový areál, rozhledna a zájemci pěšky na Ďáblovu prdel – nejznámější 

skalní útvar přírodního parku  + 3 km). Přejezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani přejezd do Červené Lhoty. Prohlídka romantického zámku, kde se točila spousta pohádek. 

Poté do Jindřichova Hradce, prohlídka města (centrum, hrad, zámek, rybník Vajgar, možnost jízdy vláčkem 

úzkokolejkou). Večeře, nocleh. 

4.den: po snídani do Telče. Prohlídka města zapsaného v UNESCO (zámek, vyhlídková věž, centrum, 

minipivovar). Odpoledne odjezd do Zlína. Příjezd kolem 22.00 hod.  
 

cena :     4.450,-Kč/osoba                                         Min.počet účastníků:  17 osob.               
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, techn. doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.   
                            

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

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

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

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

Stravování :  polopenze v restauraci penzionu. Dále možnost využít místní restaurace a obchody. 

Doprava:      zájezdovým autobusem 

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

CYKLOBUS ze Zlínska  
 

Jednodenní i vícedenní cyklozájezdy jsou určeny pro kohokoliv, kdo usedí na kole.  

Denní trasy 35 km až kolik ujedete, převážně po cyklostezkách a zpevněných silnicích.  

U vícedenních zájezdů ubytování v hotelích nebo penzionech s polopenzí. 

Nejezdí se v pelotonu. Každý jede podle svých schopností a program  

mezi vysednutím a nasednutím do autobusu si přizpůsobuje podle sebe. 

Od nás dostane mapku s doporučenou trasou a zajímavostmi. 

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

 

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

http://www.rapantaspol.cz/


                                                  poznávací zájezd                                NOVINKA!!! 

České Budějovice a okolí  
  Hluboká, Kleť, Zlatá Koruna, Kratochvíle, Holašovice, Netolice 

                             29.7. – 1.8. 2021 (čt-ne)       č.zájezdu  3129071 
 

 

Zájezd do romantického prostředí Jižních Čech. Putování krajem „lidových“ jihočeských vesniček s návštěvou té 

nejzachovalejší, zapsané do památek UNESCO. Toulky po hrázích rybníků, návštěva dominantní hory Kleť 

s možností výjezdu lanovkou na vrchol nebo návštěva zámku Hluboká, zámečku Kratochvíle, či kláštera Zlatá 

Koruna jistě uspokojí každého, kdo rád poznává krásy naší vlasti.  
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
                   

1.den: odjezd ze Zlína brzy ráno. Autobusem přes Brno a Tábor k zámku Vysoký Hrádek u jaderné elektrárny 

Temelín. Krátká procházka zámeckým parkem. Přejezd k pohádkovému zámku Hluboká, kde se natáčela Pyšná 

princezna (prohlídka) a do Českých Budějovic. Ubytování, individuálně prohlídka města (chrám sv. Mikuláše, 

nám. Přemysla Otakara II. – největší náměstí v ČR, Mastné krámy a vyhlášená hospoda), večeře, nocleh. 

2.den: po snídani autobusem do Krasetína k lanovce na Kleť (nejvyšší hora Blanského lesa) – výjezd lanovkou 

na vrchol – možnost kratší túry (krásné výhledy na Jižní Čechy), nejstarší kamenná rozhledna v Čechách. Cestou 

zpět na ubytování zastávka u kláštera Zlatá Koruna. Cisterciárský klášter má bohatou výzdobu. Večeře, nocleh. 

3.den: po snídani autobusem k zámku Kratochvíle (krásný zámek obklopen zahradou a vodním příkopem) – 

zájemci prohlídka. Přejezd nebo zájemci přechod do Netolic (3,5 km) – jednoho z nejstarších jihočeských měst. 

Zájemci prohlídka archeoparku. Holašovice - vesnická památková rezervace selského baroka – UNESCO. 

Krátká procházka k Holašovickému Stonehenge. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani naložení zavazadel do autobusu a přejezd do Hluboké nad Vltavou. Prohlídka loveckého 

zámku Ohrada nebo ZOO Hluboká. Možnost vyhlídkové plavby po Munickém rybníce. Návrat do Zlína do 

21.00 hod. 
 

cena :     5.050,-Kč/osoba                                         Min.počet účastníků:  17 osob.              
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, techn. doprovod, obecní poplatky, pojištění CK 

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění pro Českou republiku typ A10.   
                            

       Slevy :     
                   děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let                                                   - 50,-Kč  

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

Ubytování :   hotel přímo v Českých Budějovicích. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC a sprchou.   

                       Zájemci mají možnost ubytování ve třílůžkovém pokoji.  

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

Doprava:       zájezdovým autobusem.  

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

 

Kompletní seznam – zájezdy do termálů – CK Rapant  Zlín – 2021  

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

10.6.-13.6. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény super termály + výborná strava 

10.6.-13.6. Slovinsko - Lendava hotel 1/2-1/3 7.650,- 3xN,3xPP,bazény moderní termály + poznání 

24.6.-27.6. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 5.980,- 3xN,3xPP super termály pod velehorami 

9.9.-12.9. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény super termály + výborná strava 

24.9.-27.9. Maďarsko – Zalakaros + Kehida hotel 1/2-1/3 6.890,- 3xN,3xPP moderní termály + poznání 

25.9.-28.9. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 5.980,- 3xN,3xPP super termály pod velehorami 

2.10.-3.10. Chocholów a Oravice penz. 1/2-1/3 2.660,- 1xN,1xPP moderní termály 

28.10.-31.10. Slovinsko – Radenci + Maribor hotel 1/2-1/3 7.870,- 3xN,3xPP,bazény moderní termály + poznání 

4.12.-5.12. Chocholów + Krakow penz. 1/2-1/3 2.880,- 1xN,1xPP adventní termály + trhy 

27.12.-30.12. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 7.970,- 3xN,3xPP,bazény super termály + výborná strava 

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



                                  poznávací zájezd s lehkou turistikou              NOVINKA!!! 

ISLAND – OSTROV OHNĚ A LEDU                                  
                         31.7. – 8.8. 2021  (so-ne)                     č.zájezdu 3231071 
 

LETOŠNÍ SUPER NOVINKA! 9 denní letecký zájezd na Island. Doprava po ostrově pronajatým osobním 

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

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

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

nenabízí u leteckých zájezdů žádná cestovní kancelář. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 

1.den: sraz večer na letišti v Praze. Přímý let do Reykjavíku v nočních hodinách 

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

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

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

je Seljalandsfoss, za kterým se můžete projít. Městečko Hvolsvöllur, nad níž se tyčí sopka Hekla – návštěva 

Lava Centra (expozice věnována islandským sopkám) a Eyrarbakki (rybářská vesnice u písečné pláže 

s černým pískem s dřevěnými domky, vyhlášené rybí restaurace) návrat na ubytování. Nocleh. 

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

laguna u pobřeží, zájemci možnost projížďky obojživelným člunem mezi krami). Krátká procházka 

v národním parku Skaftafell, k vodopádu Svartifoss „Černý“, který padá z černých čedičových útesů a 

k okraji ledovcového splazu Skaftafellsjökull. Návrat na ubytování. Nocleh. 

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

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

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

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

nejstaršího na světě. Dle času zastávka v údolí Reykjadalur s termální řekou. Návrat na ubytování. Nocleh. 

5. den: po snídani opět do vnitrozemí, výlet do Landmannalaugaru  „Duhových hor“(ryolitové kopce hrají 

všemi barvami a z horkých pramenů nebo jezírek stoupá pára). Nejkrásnější túra na Islandu - turistika dle 

zdatnosti, koupání v termální řece. Odpoledne přejezd na sever ostrova k jezeru Mývatn. Ubytování, nocleh. 

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

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

z nejpekelnějších zajímavostí Islandu, chodníčky kolem bublajících bahenních sopek. Reykjahlíd (kostel 

obklopený ztuhlou lávou). Návrat na ubytování, nocleh. 

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

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

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

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

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

Odpoledne odjezd na poloostrov Reakjanes, kde zakončíme zájezd největší atrakcí ostrova, bez které 

nemůže žádný turista ostrov opustit, návštěvou Modré laguny (malé dřevěné mostky křižují modrobílé vody 

s teplotou 37-40 C, kde relaxují návštěvníci termálů). Večer odjezd na letiště. V noci odlet do Prahy. 

9. den: přílet v časných ranních hodinách. 
 

cena :  41.980,- Kč/osobu                                                  Min. počet účastníků: 4 osoby.  

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 20.000,-Kč/os.)   do 31.12.2020      - 300,-Kč   

                                                                                                do 31.01.2021        - 200,-Kč             

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

                           příplatek, dopravu po ostrově, 7x ubytování se snídaní, techn. doprovod, pojištění CK proti    

                           úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A60.  

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

Ubytování :  5x - malý hotel v Reykjavíku a 2x u jezera Mývatn. Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové, 

                       společné sociální zařízení. 

Stravování : jednoduchá snídaně na ubytování.  Další strava je individuální.   

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



                                      poznávací zájezd s lehkou turistikou         NOVINKA !!! 

  ORLICKÉ HORY 
VAMBERK + ŠERLICH + DEŠTNÉ + OLEŠNICE + NOVÉ MĚSTO N. MET. 

                      12. - 15. srpna 2021 (čt-ne)    č.zájezdu: 3112081  
 

Letošní novinka do málo navštěvované, ale v posledních letech vyhledávané oblasti – Orlických hor.  

Navštívíme a prohlédneme si města v podhůří Orlických hor, pokocháme se krásnými výhledy. Projdeme se od 

Šerlichu přes Velkou Deštnou až ke Kačenčině zahrádce nebo územím Zemské brány v údolí Divoké Orlice. 

Okouzlí nás horské osady, dřevěné kostelíky, pevnost Hanička či Peklo s romantickou výletní restaurací a navíc 

vše umocní překrásná okolní příroda. I Orlické hory mají své pověsti a hrdiny, které zastupují Rampušák a 

Kačenka. Čeká nás spousta zajímavých míst. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 

1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd přes Olomouc do Doudleb. Prohlídka zámku známého z filmu Báthory 

s bohatou výzdobou. Vamberk – prohlídka Muzea s expozicí paličkovaných krajek. Přejezd k Zemské 

Bráně, nejmalebnější a nejdivočejší místo Orlických hor. Krátká turistika  přes Pašeráckou lávku kolem 

Ledříčkovy skály (bydlel zde zbojník, přezdívaný „Jánošík Orlických hor“). Přejezd na ubytování, večeře, 

nocleh. 

2.den: autobusem přejezd na sedlo Šerlich. Možnost kratší vycházky k turistické chatě Šerlich nebo výstup 

na Velkou Deštnou (nová rozhledna) a do Luisina údolí. Zájemci pěšky až na ubytování. Individuálně 

prohlídka obce Deštné – nejvýznamější a největší horská obec, prohlídka Kačenčiny zahrádky. Večeře, 

nocleh. 

3.den: autobusem na sedlo Mezivrší a Jiráskovou cestou (hřebenovka kolem pěchotních srubů), přes 

Anenský vrch s rozhlednou k pevnosti Hanička, zájemci prohlídka. Zastávka v horské osadě Neratov. 

Neratovským zázrakem je nazývána proměna obce, o kterou se zasloužil místní kněz. Prohlídka 

neobvyklého kostela, vesnice a pivovaru. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: ráno po snídani busem do Olešnice, prohlídka jedinečného mechanického betléma. Rokole – poutní 

místo s pramenem zázračné vody, Slavoňov – dřevěný kostelík. Procházka romantickým údolím Peklo 

s posezením ve výletní restauraci, postavené podle architekta D. Jurkoviče. Přejezd do Nového Města nad 

Metují. Prohlídka historického centra a zámku se zahradou a dřevěným mostem navrženým D. Jurkovičem. 

Odpoledne odjezd zpět. Návrat do Zlína kolem 22. hodiny. 
 

cena :     4.960,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  17 osob   

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.  
 

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

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

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

Ubytování :  hotel v Deštném v Orlických horách. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem s klimatizací. 

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

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

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

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

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

Prodej pro spolupracující CK – samostatné katalogy v CK. 

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

 

mailto:rapant@rapantaspol.cz


pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři       

G R U Z I E   
Nejkrásnější místa pod Kavkazem 
Tbilisi – Svanetie – Batumi – Kazbegi – Ushguli UNESCO 

                      31.8. – 9.9. 2021  (út-čt)                    č.zájezdu 3231081           
 

Jeden z oblíbených zájezdů naší kanceláře. Během 10 dnů navštívíme nejkrásnější místa této kouzelné země. 

Projedeme od zelených údolí pokrytých vinicemi po staré kostely a obranné věže tyčící se ve fantastické krajině 

pod zasněženými pětitisícovými vrcholy Velkého Kavkazu. Navštívíme spoustu nádherných památek. 

Samozřejmě nesmí chybět zastávka na koupání u moře, neboť v toto období je zde velmi příjemně. Gruzínská 

kuchyně a pohostinnost místních obyvatel si vás zcela podmaní. A výborná jsou i gruzínská vína, která budeme 

ochutnávat přímo u výrobců. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
1.den: sraz  na letišti v Praze. Odlet do Kutaisi.   

2.den: v noci  přílet do Kutaisi odjezd na ubytování a nocleh. Po snídani odjezd ke kaňonu Martvili. Prohlídka 

kaňonu s vodopádem na lodičkách. Návštěva jedinečné Prometheovy jeskyně. Prohlídka kláštera Gelati - 

UNESCO.  Návrat na ubytování, nocleh. 

3.den: po snídani odjezd do Svanetie do vesnice Mestia – překrásná, divoká, tajemná a starobylá oblast, ukrytá 

v kavkazských horách. Symbolem Svanetie jsou kamenné  obranné a obytné věže. Malebné vesnice a sněhem 

pokryté vrcholky hor nad zelenými loukami vytvářejí úžasné scenérie. Prohlídka věží, muzea. Ubytování, 

večeře, nocleh. 

4.den: po snídani výlet do vesnice Ushguli – UNESCO. Prohlídka nejvýše položené osady v Evropě s typickými 

ochrannými věžemi zasazené do nádherné přírody s pozadím ledovce. Lehká turistika. K večeru návrat zpět do 

Mestie na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh. 

5.den: po snídani výjezd lanovkou s nádhernými výhledy na vrcholy Užby, krátká procházka. Poté přejezd do 

Batumi, hlavního letoviska Gruzie na pobřeží Černého moře, ubytování. Večer  prohlídka promenády, nocleh. 

6.den: po snídani prohlídka města Batumi (Batumský bulvár, Evropské náměstí, věž, mešita) a koupání v moři. 

Odpoledne odjezd do Kutaisi na ubytování, nocleh. 

7.den: po snídani odjezd na východ do hlavního města Tbilisi. Prohlídka moderní i historické části  města 

(bazilika, lanovka, věž s hodinami, pevnost, zájemci návštěva termálních lázní). Ubytování, nocleh. 

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

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

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

hora Kazbek s ledovcem, lehká turistika. Návrat na ubytování. 

9.den: po snídani přejezd divokou přírodou k jeskynnímu městu Vardzia. Po prohlídce přejezd k velkolepé 

 pevnosti Rabat nad městem Achalciche. V pevnosti jsou kostely gruzínské pravoslavné, arménské, synagoga a 

mešita. Navečer návrat do Kutaisi, se zastávkou na víno. Nocleh. 

10.den: po snídani odchod na tržnici na nákupy. Dopoledne návštěva katedrály  Bagrati - UNESCO (jeden 

z nejkrásnějších gruzínských kostelů). Odpoledne  procházka městem Kutaisi (fontána Kolchida, kutaiské 

historické centrum, synagoga, volno na nákupy).  Odjezd na letiště a návrat do Prahy. 
 

cena :    33.970,- Kč/osobu                                                 Min. počet účastníků: 5 osob                

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

palivový příplatek, příplatek za odbavené zavazadlo, dopravu po Gruzii dle programu, 9 x  ubytování se snídaní, 

2x večeře, českého tlumočníka a doprovod CK, místního gruzínského průvodce, pojištění CK proti úpadku a 

kompletní cestovní pojištění typ A30.  

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

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021      - 400,-Kč   

                                                                                                do 28.2.2021        - 200,-Kč  
  

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

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

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



poznávací zájezd s lehkou turistikou     

KOUZELNÝ OSTROV  MADEIRA                                     

      Květinový a hornatý ostrov věčného jara         

                         13.9. – 20.9. 2021  (po-po)                č.zájezdu 3213091 
 

Úspěšný a oblíbený zájezd naší CK. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie a kouzelnou přírodu. Hotelové 

ubytování v centru Funchalu je velmi výhodné pro poznávání města i ostrova. Kousek od ubytování je 

tržnice a obchodní domy, ulice plná restaurací, lanovka na Monte i pobřežní promenáda.    
  

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: sraz na letišti v Praze. Přímý let do Funchalu. Ubytování na hotelu a prohlídka centra města, nocleh. 

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

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

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

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

s výhledy. Nocleh.  

3.den: po snídani výjezd na vyhlídku Eira do Serrado. Jedná se o vyhlídku ve výšce 1006 metrů přímo 

v srdci ostrova. Zájemci pěší sestup do města Curral das Freiras (pověstný „úkryt jeptišek“). Ukrývaly se 

zde v divoké přírodě v 16. století před piráty. Ochutnávka pověstných likérů a dalších specialit z jedlých 

kaštanů (například výborné polévky). Zájemci si mohou tento den udělat fakultativní výlet lodí na ostrov 

Porto Santo s prohlídkou ostrova a koupáním a opalováním na dlouhé písečné pláži. Cena výletu ja cca 60,- 

euro (není v ceně zájezdu). Individuálně návštěva výroby vína Madeira. Večeře, nocleh. 

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

s výhledy na vrcholy. Přejezd přes Rabacal. Dopolední túra kolem krásné levády Janela s tunely. Prohlídka 

Porto Moniz s koupáním v přírodních lávových bazénech. Cestou zastávka na prohlídku skály „Neptunův 

prst“ v Ribeira da Janela. Nocleh.  

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

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

vulkanologie. Cabo Girao – druhý nejvyšší útes v Evropě. Zastávka na vyhlídkové prosklené plošině 

s úchvatnými pohledy na moře v hloubce. Návrat na hotel, nocleh.  

6.den: po snídani výjezd na Pico do Arieiro (1818 m). Krásná turistika přes vyhlídky na okolní hory, tunely 

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

Sestup na Achada da Teixeira. Zájemci mohou jet přímo na Achadu a výstup na vrchol a zpět. Trasa cca 2 

hodiny. Zastávka na prohlídku krásných domečků v Santaně a na pstruhy v Ribeiro Frio. Zájemci nenáročná 

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

7.den: po snídani výjezd lanovkou na Monte (cena cca 15,-Eur). Prohlídka nádherné botanické zahrady 

s velkou expozicí orchidejí. Kostel Panny Marie, kde je pochován poslední rakouský císař Karel I. 

Habsburský. Sjezd do údolí na sáňkách – proutěných koších na dřevěných lyžích. Jedná se o prvotřídní 

atrakci ostrova (cena cca 15,-Eur). Individuální prohlídka města. Nocleh. 

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

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

Přílet do Prahy před půlnocí. 
     

cena :  28.760,- Kč/osobu                                                   Min. počet účastníků: 7 osob.                

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět, letištní a bezp. taxy, palivový příplatek, dopravu po ostrově, 

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

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 14.000,-Kč/os)   do 30.06.2021     - 200,-Kč   

                                                                                                
  

Ubytování :  7x - malý hotel v centru Funchalu. Pokoje jsou dvoulůžkové a mají vlastní sprchu a WC.   

Stravování :  jednoduchá snídaně v restauraci hotelu.  Další strava je individuální.      

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

 
 



                        pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři           NOVINKA!!!      

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

Saranda + Butrint UNESCO 

                         17. - 24. září 2021 (pá-pá)              č.zájezdu 3217091           
 

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

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

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

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

památek UNESCO. Tato země se stává čím dál více lákavou a nabízí nezapomenutelné vzpomínky pro ty, kteří 

chtějí zažít „evropskou exotiku“.  Albánie má opravdu netradiční kouzlo a ještě nějaký čas, než ji dostihne 

západní civilizace, ho mít bude.  
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
1.den: sraz  na letišti v Praze, odlet z Prahy do Tirany. Odpoledne přílet a po odbavení a vyzvednutí aut odjezd 

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

Osmanské říše. Příjezd na ubytování. Večeře, nocleh. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pivovaru. Ubytování. Večeře, nocleh. 

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

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

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

Ubytování. Večeře, nocleh. 

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

s břidlicovými střechami a citadely s nádhernými výhledy. Přejezd k jezeru Modré oko. Geologická rarita, malé 

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

Butrint – UNESCO, je nejvýznamější archeologické naleziště na břehu laguny Butrintského jezera, kde míří 

nejvíce zahraničních turistů. Po prohlídce areálu přejezd do Sarandy, příjemné mořské letovisko s písečnými 

plážemi. Ubytování. Večeře, nocleh. 

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

Beratu – UNESCO, jednoho z nejhezčích a nejzajímavějších měst Albánie, přezdívaného „bílé město“ tisíce 

oken. Prohlídka starého města, mešity, most Gorica. Ubytování, večeře, nocleh. 

8. den: ráno odjezd na letiště a odlet zpět do ČR. 
 

cena :    28.170,- Kč/osobu                                                Min. počet účastníků: 4 osoby.                

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

palivový příplatek, příplatek za velké odbavené zavazadlo, dopravu po Albánii dle programu, 7 x ubytování s 

polopenzí, techn. doprovod, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A30.  

Cena nezahrnuje: vstupy, ochutnávku vína, další večeře. 
 

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 14.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021      - 400,-Kč   

                                                                                                do 28.2.2021       - 200,-Kč  
  

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

                       zařízením. 

Stravování :  polopenze. Další strava je individuální.   

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

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



                            poznávací zájezd s lehkou turistikou                   NOVINKA !!! 

NEJHEZČÍ MÍSTA LIBERECKA 
JABLONEC N.N.+FRÝDLANT+LIBVERDA+HEJNICE+LIBEREC+ 

JEŠTĚD+SYCHROV+BEDŘICHOV 

                     25. - 28. září 2021  (so-út)       č.zájezdu: 3125091  
 

Letošní novinka do oblasti plné hradů a zámků, kde jedna památka střídá druhou a příroda ukazuje svá 

tajemná zákoutí. Prohlédneme si perly hradů a zámků, jako jsou Frýdlant nebo Sychrov. Podíváme se na 

šikovné ruce, které nám předvedou, jak se vyrábí dřevěné hračky nebo vyhlášená bižuterie této oblasti. 

Projdeme se lázněmi s mnoha léčivými prameny, Pohádkovou cestou nebo kolem podivuhodných skalních 

útvarů. Rovněž místa jako Liberec nebo Hejnice mají co nabídnout. Vhodné i pro rodiny s dětmi. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem. 
 

1.den: odjezd brzy ráno do Severních Čech, do Jablonce nad Nisou, exkurze do výroby korálků. Přejezd 

k loveckému zámečku Nová Louka a procházka po dřevěných lávkách k Bedřichovské přehradě, která 

působí jako oko zasazené v krásné přírodě. Navečer prohlídka města Liberce, procházka městem k budově 

radnice, krátké volno. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: autobusem přejezd do Frýdlantu, prohlídka historického jádra města, hrad, zámek a pivovar. Přejezd 

od lázní Libverda, prohlídka Obřího sudu, v němž je restaurace, lázeňské promenády s prameny. 

Navštívíme i Hejnice – významné poutní místo s bazilikou a hrázděnými domy. Zájemci vycházka na 

Poustevníkův kámen (krásná vyhlídka nad městem) a k lesnímu divadlu. Návrat busem na ubytování, 

večeře, nocleh. 

3.den: po snídani busem do Příchovic – výstup na rozhlednu J. Cimrmana + expozice, procházka 

Pohádkovou cestou, ochutnávka piva v minipivovaru Čáp. Zastávka v Jiřetíně pod Bukovou, prohlídka 

muzea a výroby dřevěných hraček. Výjezd lanovkou na Špičák nad Tanvaldem, krásné výhledy z rozhledny 

nebo Fanterovy skály, krátká procházka. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: ráno po snídani busem k dominantě libereckého kraje – hoře Ještěd. Lanovkou vyjedeme na vrchol 

s nádhernými výhledy a zajímavou restaurací. Odpoledne návštěva zámku Sychrov. Jeden 

z nejnavštěvovanějších zámků kraje s příjemným parkem, kde se točila spousta filmů a pohádek. Odpoledne 

odjezd zpět. Návrat do Zlína kolem 22.00 hod. 
 

cena :     5.240,-Kč/osoba                                          Min.počet účastníků:  17 osob   

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

proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A10.  
 

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

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

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

Ubytování :  hotel, pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové se soc zařízením.  

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

Doprava:      zájezdovým autobusem s klimatizací. 
 

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

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

Skupiny nad 35 osob 

  Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.  

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Průvodce a doporučené programy. Trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 

 
 

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

 

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


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

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

                                     2. - 9.  října 2021  (so-so)                 č.zájezdu 3202101      
 

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

podle řeckých bájí vystoupila z mořské pěny bohyně krásy Afrodita. Na každý den je plánována lehčí túra cca 6 

– 15 km, návštěva nějakého zajímavého místa na ostrově a koupání na nádherných písečných plážích vyhřátého 

moře. 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: sraz na letišti v Praze. Přímý let na Kypr. Po odbavení a vyzvednutí auta přejezd do Larnacy (kostel 

Lazara, pevnost), prohlídka města a pobřežní promenády. Odjezd na ubytování, odpočinek, koupání v moři, 

večeře, nocleh. 

2.den: po snídani přejezd na poloostrov Akamas, který je rájem přírodovědců. Od Afroditiny lázně krásná 

okružní túra „Aphrodite Natural Trail“ poloostrovem k Modré laguně a „prameni lásky“ (Fontana Amorosa). 

Cestou zpět přes Moutti Tis Sotiras si odpočineme na lavičkách s nádhernými výhledy na moře. Trasa končí u 

taverny na pláži – možnost koupání. Trasa celkem 12 – 15 km. Návrat na ubytování se zastávkou na ochutnávku 

vína, večeře, nocleh. 

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

Kaledonskému vodopádu a do oblíbeného letoviska Páno Plátres. Cestou několik hezkých vyhlídek. Trasa cca 12 

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

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

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

kláštera Kýkko, s velmi bohatou výzdobou a zlatými mozaikami. Zájemci mohou vyjít na horu Throni nad 

klášterem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

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

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

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

poprvé dotknout pevné půdy. Prohlídka města Páphos UNESCO (přístavní pevnost, kostel, královské hroby, 

mozaiky). Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cena :  28.850,- Kč/osobu                                                   Min. počet účastníků: 7 osob.                

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

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

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

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 14.000,-Kč/os)   do 31.1.2021      - 400,-Kč   

                                                                                               do 28.2.2021       - 200,-Kč  
  

Ubytování :  hotel, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením. 

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

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

 

 

 

 

 

Podrobné rozpisy vícedenních zájezdů do termálů, za poznáním a cyklistikou  
 

– viz samostatné katalogy v kanceláři CK nebo na internetu www.rapantaspol.cz 

 



turisticko - poznávací zájezd       

Zakopané  +  Roháče        
turistika nebo poznání pod štíty velehor  

                         2. - 3. října 2021   (so-ne)         č.zájezdu 3202101 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

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

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

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

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

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

viz. katalog termály. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.    
 

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

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

termálech. 

Zájemci o celodenní turistiku – vysednout v obci Kiry  před Zakopaným a navštívit dolinu Kościeliska - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Později odpoledne odjezd domů. Návrat do 22.00 hod. 
 

cena :    2.690,-Kč/osoba                                                               Min.počet účastníků:  37 osob.                                                                                  
  

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

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

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.1.2021                        - 100,-Kč      

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

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

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

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

                       restaurací. 

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

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

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

 

 

 

 

 

TURISTICKÉ ZÁJEZDY  jednodenní zájezdy ze Zlínska. 
 

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

 

 

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

 

 

 

 

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


pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři       

ostrov TENERIFE – Kanárské ostrovy 

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

                                  15. - 22.  října 2021  (pá-pá)            č.zájezdu 3215101      
 

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

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

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

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

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

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

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

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den: Sraz na letišti v Praze. Přímý let na Tenerife. Ubytování na hotelu a večerní prohlídka kostela a centra města, 

ze kterého vyplouvaly lodě do Nového světa, nocleh. 

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

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

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

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

věnovaná mořeplavci Thoru Heyerdalovi, zahrady. Odpoledne prohlídka hlavního města ostrova – Santa Cruz de 

Tenerife. Budova Opery, pevnost, procházka centrem města, nádherný park, koupání v místních bazénech. Návrat na 

ubytování a cestou zastávka v La Victoria v restauraci Guachinche na večeři – kanárská kuchyně. Nocleh. 

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

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

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

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

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

obyvatel. Garachico – městečko zničené výbuchem sopky, ze kterého se vyváželo víno. Možnost koupání v lávových 

lagunách (pokud budou otevřeny). Návrat na hotel, nocleh. 

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

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

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

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

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

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

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

největších borovic na ostrově a návrat zpět krásným borovicovým lesem. Zájemci mají dopoledne možnost návštěvy 

Lago Martiánez – bazény se slanou vodou. Odpoledne zájemci návštěva Loro Parque – zahrada papoušků, ZOO, 

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

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

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

XVIII. století.  Odpoledne transfer na letiště a odlet. V noci návrat do Zlína. 

 cena :    25.260,- Kč/osobu                                               Min. počet účastníků: 4 osoby                

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

palivový příplatek, dopravu po ostrově autem, 7x ubytování se snídaní, techn. doprovod, pojištění CK proti 

úpadku a kom. cestovní pojištění typ A30.  

Slevy : včasný nákup  (smlouva a záloha 12.000,-Kč/os)   do 31.1.2021      - 400,-Kč   

                                                                                               do 28.2.2021       - 200,-Kč  
  

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

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

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

                       využitím místních restaurací. Ceny večeře cca 12,- euro za osobu i s pitím.      

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

 

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

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


                  degustačně – poznávací zájezd                NOVINKA!!! 

 ZA VÍNEM NA TOKAJ      

           pohodový zájezd - poznání + víno + termály 

                      28. - 31. října 2021  (čt-ne)       č.zájezdu: 3228101 
 

Letošní  super novinka pro pohodáře, která nás zavede do velmi atraktivních částí Maďarska a 

Slovenska. Zájezd je určen pro milovníky dobrého vína ale i pro ty, kteří chtějí poznat krásy tokajské 

oblasti. Každý den navštívíme atraktivní a neobvyklé sklepy na víno a každý den budou jiné, ať už labyrinty 

chodeb pod vesnicemi nebo sklípky tesané ve skalách či zavrtané do hlíny. Samozřejmostí je  ochutnávka 

vín. Navštívíme zajímavosti kraje – hrad Füzer s krásnými výhledy, město Sarospatak, kde působil 

Komenský a místní termály, středověkou hospodu. V tomto období jsou vinice krásně zbarveny a je zde 

velmi příjemné klima. 
 

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem  
 

1.den:  odjezd brzy ráno ze Zlína. Přejezd přes Žilinu, Ružomberok, Poprad do Košic – prohlídka nádherně 

upraveného centra města, katedrála Svaté Alžběty, park s hrající fontánou a zvonkohrou, dřevěnéný kostel a 

možnost oběda. Odpoledne přejezd do oblasti Slovenské Tokaje, do vesnice Malá Trňa. Prohlídka 

unikátního systému sklepů na víno s ochutnávkou vína a nákupu vín. Zájemci procházka mezi vinicemi 

k místní rozhledně ve tvaru sudu – výhledy na tokajskou oblast. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

2.den: po snídani autobusem přejezd k hradu Füzér, prohlídka opraveného hradu s nádhernými výhledy. 

Odpoledne přejezd k ukrajinské hranici do Čierné nad Tisou - prohlídka místního obrovského železničního 

nádraží, kde se zastavil čas. Přejezd do vesnice Malý Horeš. Prohlídka místních velmi atraktívních sklepů 

na víno,  posezení u sklepa a ochutnávka vína. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

3.den: Přejezd do Maďarské vesničky Hercegkút. Krátká vycházka na Kalvariji – hezké místo s výhledy. 

Návštěva místních sklepů, připomínajících hobití vesničku. Posezení s ochutnávkou vína.  Přejezd do 

Sárospataku – město kde působil J.A.Komenský. Prohlídka hradu a parku. Zájemci 2-hodinové koupání 

v termálech nebo individuální program ve městě. Na zpáteční cestě zastávka u vesnice Bara. Nová velmi 

atraktivní vinotéka s výhledy, v italském stylu mezi vinicemi. Krátká zastávka na kávu nebo ochutnávku 

vína. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4.den: po snídani naložení zavazadel a přejezd  do městečka Tokaj. Prohlídka města a možnost ochutnávky 

a nákupu vyhlášených tokajských vín, která jsou považována za nejlepší dezertní vína na světě. Tato oblast 

je zapsána na seznamu dědictví UNESCO. U městečka Boldogköváralja zájemci prohlídka nádherného 

hradu na skále a možnost oběda ve středověké hospodě (stylový interiér, výborná jídla). Odjezd zpět do ČR. 

Návrat do Zlína do půlnoci. 
 

cena :     6.790,-Kč/osoba                                                  min. počet účastníků: 17 osob. 

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

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

Cena nezahrnuje: vstupy a další konzumaci vína, která není uvedena v „cena zahrnuje“. 
 

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

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

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

Ubytování :   penzion - dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC na pokoji (na přání třílůžkové).    

Stravování :  polopenze v restauraci.           

Doprava:       zájezdovým autobusem.  

Nástupní místa:  Uh. Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice. 

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

 

 

 

 

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

rychlá rezervace:   www.rapantaspol.cz 
 

 

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


poznávací zájezd  na vánoční trhy     

Advent v Zakopaném a Krakowě        
kouzlo vánoc pod štíty velehor i v královském městě 

                    4. - 5. prosince 2021   (so-ne)       č.zájezdu 3204121 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 

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

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

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

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

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

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

lidovým folklórem. Večer přejezd na ubytování. 

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

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

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

cena :    2.880,-Kč/osoba                                                               Min.počet účastníků:  37 osob.                                                                                  
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 1x  ubytování se snídaní + večeří, techn. doprovod, obecní poplatky, 

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

Slevy :      včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)   do 31.7.2021                          - 100,-Kč      

                                                                                                  do 31.8.2021                            - 50,-Kč  
                 děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let                                                - 50,-Kč  

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

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

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

                       tržištích dostatečné množství občerstvení. 

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

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

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

 

Kompletní seznam – poznávací zájezdy  CK Rapant  Zlín – 2021  
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

18.6.-20.6. Perly Českosaského Švýcarska hotel 1/2-1/4 4.150,- 2xN,2xPP poznání, lehká turistika 

15.7.-18.7. Česká Kanada penz. 1/2-1/4 4.450,- 3xN,3xPP poznání 

29.7.-1.8. Českobudějovicko hotel 1/2-1/3 5.050,- 3xN,3xPP poznání 

31.7.-8.8. Island – ostrov ohně a ledu         letecky hotel 1/2-1/4 41.980,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

12.8.-15.8. Orlické hory hotel 1/2-1/4 4.960,- 3xN,3xPP poznání, lehká turistika 

31.8.-9.9. Gruzie – země pod Kavkazem    letecky  hot/penz -1/2 33.970,- 9xN,9xSN,2xV poznávání Gruzie - autem 

13.9-20.9. Madeira                                         letecky  hotel 1/2 28.760,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

17.9.-24.9. Albánie + výlet na Korfu             letecky hot/penz -1/2 28.170,- 7xN,7xPP poznání, moře - autem 

25.9.-28.9. Nejhezčí místa Liberecka hotel 1/2-1/4 5.240,- 3xN,3xPP poznání, lehká turistika 

2.10.-3.10. Zakopané + Roháče - nejbližší velehory penz. 1/2-1/3 2.690,- 1xN,1xPP turistika, poznání 

2.10.-9.10. Kypr – Afroditin ostrov              letecky hotel 1/2 28.850,- 7xN,7xPP poznávání Kypru - autem 

15.10.-22.10. Kanárské ostrovy – Tenerife      letecky hotel 1/2+2 25.260,- 7xN,7xSN poznávání ostrova - autem 

28.10.-31.10. Za vínem na Tokaj penz. 1/2-1/3 6.790,- 3xN,3xPP,víno poznání, víno, termály 

4.12.-5.12. Advent v Krakowě a Zakopaném penz. 1/2-1/3 2.880,- 1xN,1xPP poznání, adventní trhy 

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

 

Letecké zájezdy  

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



Kompletní seznam cykloakcí CK Rapant Zlín - 2021 

datum místo ubytování cena nocí/strava             terén 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vysvětlivky:  PP – polopenze        N-noclehy  

 

 

 

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

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 

Průvodce a doporučené programy.  

Připravíme trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 

 

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

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

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

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

mailto:rapant@rapantaspol.cz

