;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

408 TANEC V LÁZNÍCH A VALAŠSKO
KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-ZLÍN-ČERTOVY SKÁLY- RAJECKÁ LESNÁ A TEPLICE-ČIČMANY

AKČNÍ CENA 307 €
Akční cena za osobu od
Akční SENIOR 60+ cena
Číslo zájezdu

Katalogová cena za osobu

Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let
Počet dnů
Počet nocí
Termín odjezdu
Termín příjezdu

7.990.-Kč
6.990,-Kč

408
12.490,-Kč
4.990,-Kč
5.990,-Kč
4
3
16.11.2022
19.11.2022

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*autobusovou dopravu
* průvodce
*občerstvení v buse během cesty
*vstupy basilika Velehrad, Batův památník,
21,Květná zahrada, Rajecká lesná, Betlém
Horní Lideč, Pálenice
*dva večery s taneční mistrovou
*1xvečeře v kolibě
*2x oběd v restauraci Na Formance
*1x svačinka v restauraci Na Formance
*1xvečeře v restauraci Na Formance
*valašský večer v restauraci Na Formance
*3xvstup SPA APHRODITE včetně saun
*2xtaneční lekce pro věčné začátečníky
*1x ubytování *** hotelu
*2xubytování *** hotelu Rajecké Teplice
*pojištění proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
*cestovní a zdravotní pojištění
*atrakce a služby za příplatek SPA
Váš delegát a průvodce
Pavel ČÍŽ

7.990,-Kč

Program zájezdu
Vážení přátelé tanečních plaveb, vymysleli jsme pro Vás naprostou šílenost. Na našich tanečních plavbách
jsme si všimli, jak Vás tanec baví a jak se rádi dokážete bavit. Rádi byste jezdili na taneční plavby, ale je to
finančně náročné a pochopitelně v našich letech už i to tělo někdy týdenní maratón tančeních nezvládá. A
protože jsme objevili kouzelné místo, kde můžeme skloubit dobrou cenu, tanec, zábavu a hlavně pohodu a
relax. Připravili jsme pro Vás speciální zájezd - výlet do úžasných rekonstruovaných lázní APHRODITE v
Rajeckých Teplicích, kde Vás kromě tanečních lekcí, pod vedením naší taneční mistrové, bude čekat i pohoda
a relax. I v tomto případě nejde o taneční výkony. Jde o setkání se skvělými přáteli, kteří se chtějí potkat,
popovídat si, odpočinout si a trocha toho tanečního pohybu neuškodí.
Program zájezdu:
1. den KROMĚŘÍŽ – VELEHRAD – ZLÍN - VALAŠSKÝ VEČER
Odjezd autobusem z Prahy přes Humpolec, Jihlavu, Brno, Vyškov a svozový transfer Ostrava, Frýdek Místek,
Hranice na Moravě, Olomouc, Prostějov do Kroměříže. Po ranní snídani v buse a „desinfekci“ valašskou
slivovicí přijedeme do Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu a kostel Panny Marie s velmi
zajímavým výkladem. Kolem poledne se přesuneme na poutní místo Velehrad, které je známé především
Národní poutí, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje. S odborným výkladem si
prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, Kostel Zjevení Páně, sochu
svatého Jana Nepomuckého nebo sloup se sochou Ježíše Krista z roku 1703. Z Velehradu se přesuneme do
Zlína. Navštívíme památník Tomáše Bati a na kafíčko si zajdeme do „21“-slavného Baťova Mrakodrapu.
Následuje přejezd do restaurace na Formance, kde Vás čeká pravá VALAŠŠSKÁ VEČEŘE a hudební večer na
VALAŠSKÉ téma, pozdě večer odjezd na hotel, ubytování, nocleh

2.den BETLÉM HORNÍ LIDEČ- VALAŠSKÁ PÁLENICE – RAJECKÉ TEPLICE
Po snídani navštívíme unikátní dřevěný betlém v Horní Lidči, kde se dozvíte vše o jeho historii. Tento betlém je opravdový
unikát a vy oceníte úžasné skloubení historie, řemesla i moderní techniky. Po návštěvě betléma zavítáme do místní
soukromé pálenice, kde uvidíte „v přímém přenosu“ jak se vyrábí slivovice z trnkového kvasu. Nejen, že to bude krásně
vonět, ale možná dostanete i „okoštovat“. Po návštěvě následuje valašský oběd v restauraci na Formance a během cesty
Rajeckých Teplic si dáme kafíčko a skvělý valašský frgál. Po příjezdu ubytování a volný program pro váš relax spojený
s návštěvou bazénů a saunového světa. V podvečer přípitek přímo na bazénu a rozhýbání těla pod odborným dohledem.
Osobní volný čas, po kterém následuje společná večeře. Po večeři kafíčko a první taneční lekce, která se volně přesune do
večírku a až noční párty.
3. den RAJECKÉ TEPLICE - RAJECKÁ LESNÁ - ČIČMANY
Ráno PO snídani pojedeme na příjemný výlet nejdříve do vesničky Čičmany, kde budeme obdivovat slovenskou architekturu
a následně si prohlédneme nádherný betlém v Rajecké Lesné. Následuje příjezd do SPA APHRODITE , kde budete opět
odpočívat a relaxovat v teplé vodě s výhledem na nebe. Sauna, bazény, masáže- to vše je zde připraveno jen pro Vás.
V podvečer se přesuneme do pravé slovenské koliby, kde si dáme pravou slovenskou večeři a následně budeme očekáváni
na taneční lekci pro všechny, co se učí taneční kroky celý život a stále jim to nejde. Možná i taneční a jiné soutěže a
překvapení pro vás od RIVIERA TOUR. Pozdě v noci návrat do pokojů a nocleh.
4. den RAJECKÉ TEPLICE-ČERTOVY SKÁLY

Zpytování svědomí a léčba vlastního těla. Kdo zvládne, může jít na snídani. Pro odvážné možnost sauny,
plavání v bazénech a podobně. V dopoledních hodinách odjezd na oběd do restaurace na Formance a
procházka nádhernou valašskou přírodou na Čertovy skály v Lidečku. V podvečer se ještě zastavíme na
svačinku (možnost nákupu frgálů, klobás, uzeného…) a následně odjezd do vašich domovů dle nástupních
míst.

Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200, Email: info@rivieratour.cz
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