Jižní Čechy
Region pro vaše akce a zážitky

www.jiznicechy.cz
www.southbohemiaconvention.com

Vítejte v jižních Čechách
Regionu lákajícím krásnou, téměř nedotčenou přírodou,
v malebné krajině plné historických skvostů, památek
lidové architektury, proslulé svou pohostinností a regionální
gastronomií. Návštěva regionu je sázkou na jistotu, že se
účastníci vaší akce budou vracet plni pozitivních dojmů
a nezapomenutelných zážitků.
Ideální poloha regionu při hranicích s Rakouskem
a Německem, snadná dostupnost, bezpečnost, široká škála
ubytovacích zařízení, kvalitní služby, bohatý výběr turisticky
zajímavých míst a nabídka doprovodných programů – jižní
Čechy splňují všechny předpoklady atraktivní destinace pro
organizaci konferencí, firemních setkání a incentivních akcí.

Zámecká jízdárna, Český Krumlov

www.southbohemiaconvention.com
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O regionu
Jižní Čechy patří k nejatraktivnějším regionům
České republiky. Největším městem a zároveň
centrem regionu je se svými 100 000 obyvateli
město České Budějovice, kde se rodí světoznámý
ležák Budweiser Budvar. Najdete zde takové perly jako
město Český Krumlov (UNESCO) či Hlubokou nad Vltavou
s překrásným neogotickým zámkem nebo typickou jihočeskou
vesnici s architekturou selského baroka Holašovice (UNESCO).
Jižní Čechy jsou tradiční turistickou destinací, a to jak pro
individuální dovolenou, organizované skupinové zájezdy,
tak kongresovou a incentivní turistiku. V nabídce je řada
moderních konferenčních sálů, stejně tak jako exkluzivní
historické prostory, které splní požadavky i náročného klienta.
Konferenční prostory vybavené nejmodernější technikou,
profesionalita a individuální zákaznický servis, který dokáže
splnit vaše přání, je zárukou pro hladký průběh konference či
incentivní akce. Samozřejmostí je kvalitní zázemí ubytovacích
kapacit, doplněné o širokou nabídku aktivit a místních
gastronomických specialit. To vše umocněné atmosférou
rozmanitých kulturních, sportovních a společenských akcí.
www.jiznicechy.cz
www.southbohemiaconvention.com

České Budějovice
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Užitečné informace
Hlavní město: Praha
Populace: 10,5 milionu
Jazyk: čeština

Jihočeský kraj v číslech

Praha

Krajské město: České Budějovice
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Oficiální název: Česká republika

o

2 památky UNESCO: Český Krumlov,
Holašovice
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Počet obyvatel: 641 528
Ubytovací kapacita: 56 825 lůžek

Rakousko

72 prostor pro vaše akce

Měna: česká koruna (Kč, CZK)

10 056 km2 pro vaše zážitky

Časové pásmo: GMT +01:00

www.jiznicechy.cz
www.southbohemiaconvention.com

Elektřina: Typ C, Typ E

Tábor

Tel. předvolba: +420
Internet, GSM: Celorepublikové pokrytí internetem
a signálem pro mobilní telefony
Klima: Přechodného středoevropského typu, nejteplejším
měsícem bývá červenec a srpen
Dle Celosvětového mírového indexu (Global Peace Index)
se řadí Česká republika mezi deset nejbezpečnějších zemí
na světě.

Strakonice

Písek
Hluboká
nad Vltavou

Jindřichův Hradec

Holašovice

Prachatice

Třeboň

České Budějovice

Český Krumlov
Lipno nad Vltavou
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Dopravní dostupnost

Veřejná hromadná doprava

Nejbližší mezinárodní letiště
Václav Havel Airport Prague www.prg.aero/en
Vienna International Airport www.viennaairport.com
Munich Airport www.munich-airport.de
Blue Danube Airport Linz www.linz-airport.com
Navazující spoje ze zmíněných letišť zajišťuje kvalitní
veřejná autobusová a železniční doprava. Individuálním
návštěvníkům doporučujeme na letišti využít služeb
autopůjčoven.

V České republice existuje hustá síť dopravní infrastruktury
a funkční veřejné hromadné autobusové a železniční
dopravy. Oblíbeným způsobem dopravy je také schuttle bus
transfer.

Autobusové spojení zajišťuje v rámci pravidelné linkové
dopravy v regionu několik dopravců. Doporučujeme
cestujícím si vždy jízdenku rezervovat s předstihem.

Železniční spojení

Jižní Čechy jsou ze severních a východních oblastí České
republiky a ze sousedního Rakouska dobře dostupné po
dálnici D 3 a silnici E 55 (Praha – České Budějovice – Linz), na
kterou se napojují místní dopravní uzly. Přibližné vzdálenosti
a doby trvání cesty vozem z vybraných měst do centra jižních
Čech (České Budějovice):

Mezinárodní vlaková spojení vedou přes České Budějovice
a důležitý železniční uzel ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2009
byl uveden do provozu nový železniční koridor spojující
České Budějovice s hlavním městem Prahou. Na lince jezdí
pravidelně mezinárodní vlaky intercity, zajišťující komfort
cestujících, cesta trvá cca 2 hodiny.

150 km

2 hod.

Vídeň

200 km

2 hod. 30 min.

95 km

1 hod. 15 min.

Mnichov

330 km

3 hod. 45 min.

Pasov

130 km

2 hod.
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Ranvej dlouhá dva a půl kilometrů umožňuje přijímat
a odbavovat letadla typu Boeing 737 či Airbus A320/321
a zajištovat tak charterovou, turistickou, obchodní a nákladní
vnitrostátní i mezinárodní dopravu. Samozřejmostí, kterou
Letiště České Budějovice nabízí, jsou kvalitní služby
a individuální přístup, ale i bezproblémové dopravní napojení
nejen do jihočeské metropole Českých Budějovic, ale i na
všechna významná místa regionu.
Bližší informace naleznete na webových stánkách:
www.airport-cb.cz

Přibližná doba
trvání cesty

Praha

Linz

Letiště České Budějovice – brána do regionu
6 kilometrů od Českých Budějovic, směrem na Český Krumlov,
se nachází Letiště České Budějovice,
které je jediným místem na jihu Čech umožňujícím
letecké spojení s celým světem.

Autobusové spojení

Automobilem

České Budějovice

Letiště České Budějovice
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Hotely

Název hotelu

Kategorie

Počet
pokojů

Počet
lůžek

Počet
konferenčních
prostor

Největší
prostor (m 2 )

Kapacita největšího
prostoru (divadelní
uspořádání)

Jižní Čechy s ubytovací kapacitou více než 55 000
lůžek nabízejí nepřeberné možnosti ubytování pro
vaši skupinu. Vybírat můžete z 2 pětihvězdičkových
hotelů, 34 čtyřhvězdičkových hotelů a více než stovky
tříhvězdičkových hotelů nabízejících kvalitní a komfortní
ubytování za příznivou cenu. Řada jihočeských hotelů má
v nabídce moderní konferenční sály i unikátní historické
prostory, připravené hostit akce na míru dle přání a požadavků
klienta.

Hotel Růže, Český Krumlov

*****

74

160

4

190

200

Wellness Hotel Diamant, Hluboká nad Vltavou

*****

36

70

2

135

80

Amenity Resort Lipno, Lipno nad Vltavou

****

48

163

2

290

150

Clarion Congress Hotel, České Budějovice

****

205

407

5

451

435

LH Hotel Dvořák, Tábor

****

71

167

5

400

600

Výstaviště České Budějovice
K předním organizátorům veletrhů a výstav, a to v celé České
republice, patří Výstaviště České Budějovice a. s., umožňující
realizaci akcí až pro 2 240 účastníků. Vysoká technická
úroveň a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání
veletrhů, výstav, kongresů, konferencí i společenských
a sportovních akcí.

Grandhotel Zvon, České Budějovice

****

80

180

4

120

90

Hotel Bellevue, Český Krumlov

****

65

130

2

83

71

Hotel Biograf, Písek

****

48

95

2

84

50

Hotel Budweis, České Budějovice

****

60

120

2

126

80

Hotel Concertino Zlatá Husa, Jindřichův Hradec

****

37

70

4

250

150

Hotel Gold, Český Krumlov

****

27

54

2

105

150

Hotel Gold Chotoviny

****

25

50

3

120

120

Hotel Latrán, Český Krumlov

****

16

37

2

140

120

Hotel Resort Relax, Dolní Vltavice

****

42

94

2

82

108

Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou

****

44

94

4

140

120

Hotel Zlatá hvězda, Třeboň

****

48

115

2

100

100

Interhotel America, Písek

****

40

92

4

150

130

LH Parkhotel, Hluboká nad Vltavou

****

62

150

7

350

400

Spa Hotel Vita, České Budějovice

****

80

170

4

140

120

Wellness hotel Frymburk

****

145

300

4

276

250

Wellness hotel Rezidence, Nové Hrady

****

61

138

3

95

120

1 a 2 / Clarion Congress Hotel České Budějovice
3 / Hotel Bellevue, Český Krumlov

2

1
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Unikátní prostory
Ať už hledáte originální místo pro vaše jednání, jednoduchou
večerní recepci nebo slavnostní galavečer, jižní Čechy nabízejí
spoustu zajímavých míst a netradičních prostor pro setkání
všeho druhu. Uspořádat svou akci můžete nejen v centrech
jihočeských měst, ale i uprostřed přírody nebo v prostředí
jihočeských památek. Řada z nich je připravena hostit ve svých
exkluzivních historických prostorech akce dle individuálních
potřeb klienta. Unikátní historické prostory pro vaši akci tak
nabízí řada hradů a zámků včetně toho v Českém Krumlově,
zapsaného na seznamu UNESCO.

1 / Hotel Růže, Český Krumlov
2 / Státní hrad a zámek Český Krumlov – Centrum studijních pobytů
3 / Zámek Mitrowicz
4 / Státní hrad a zámek Český Krumlov – Zámecká jízdárna
5 / Panství Bechyně – zámek

3
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South Bohemia Convention Bureau
Váš partner pro konference, kongresy a incentivní akce
v jižních Čechách
Využijte našich profesionálních služeb. Náš tým ve
spolupráci s partnery v regionu nabízí bezplatnou podporu
a pomoc při přípravě vaší akce tak, aby proběhla hladce
a účastníci se vraceli plni pozitivních dojmů. Nabízíme účinnou
pomoc při plánování a realizaci konferencí,
kongresů a incentivních akcí v jižních Čechách.
Naše služby:
Prostředník mezi vámi a dodavateli. Působíme jako
prostředník v komunikaci mezi vámi a dodavateli služeb pro
vaši akci. Vždy pro vás najdeme to nejvhodnější řešení.
Kompletní informace o nabídce kongresových
a konferenčních prostor. Vybereme vhodnou lokaci a místo
pro konání akce dle vašich požadavků.

Zajištění site inspeciton / poznávací cesty. Dle požadavků
organizátora zajistíme poznávací cestu za účelem seznámení
se s destinací a poskytovateli jednotlivých služeb.
Plánování pre a post tours, incentivních programů.
Připravíme vám na míru návrh i itinerář doprovodného
programu vaší akce. Najdeme to pravé místo pro váš
galavečer, doporučíme vhodný incentivní program i zajímavá
místa k návštěvě v destinaci.
Organizace press a fam tripů. Pro vybrané organizátory
a novináře pravidelně organizujeme motivační cesty za
účelem představení možností MICE v regionu.
Propagační materiály. Organizátorům i účastníkům akce
poskytneme informační materiály destinace a propagační
předměty.
Více na www.southbohemiaconvention.com

Kontakt:
South Bohemia Convention Bureau
B. Němcové 12/2, P.O.Box 80
České Budějovice CZ 370 80
Tel.: +420 387 201 283
E-mail: info@jccr.cz

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
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TIP na incentivní program

Památky UNESCO

Český Krumlov

Jižní Čechy jsou právem označovány jako pokladnice
historických památek. V jižních Čechách najdete hned dvě
památky, které byly pro svou unikátnost zapsány na seznam
UNESCO. Český Krumlov, historické městečko se spletitou sítí
středověkých uliček, romantickými zákoutími a dominantou
druhého největšího hradozámeckého komplexu ve střední
Evropě vyhledávají návštěvníci z celého světa. Malebná
vesnice Holašovice pak představuje skvost jihočeské lidové
architektury pro své unikátně dochované středověké
uspořádání a bohatě zdobená průčelí domů vystavěných ve
stylu tzv. selského baroka v druhé polovině 19. století.

1 a 3 / Český Krumlov 2 / Holašovice
4 / Museum Fotoateliér Seidel, Český Krumlov

14
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Navštivte nejromantičtější české město ukryté
v šumavském podhůří mezi meandry Vltavy, zapsané
pro své umělecké a urbanistické hodnoty na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO. K prohlídce
lákají úžasné architektonické skvosty, ale zážitkem je
i samotná procházka křivolakými uličkami starého města.
Dominantou historického centra je rozlehlý zámecký
areál, který se svou rozlohou řadí k nejrozsáhlejším ve
střední Evropě. V Krumlově se pořádají výstavy umělců
světoznámých jmen, hudební i historické festivaly nebo
představení v nejstarším barokním divadle na světě.
www.ckrumlov.info

1

3

2

4

• prohlídka hradu a zámku Český Krumlov včetně
unikátního zámeckého barokního divadla
• voroplavba s průvodcem po meandru řeky Vltavy
• Museum Fotoateliér Seidel – místo, které skrývá příběh
o počátcích fotografie
• Kláštery Český Krumlov – řemeslné dílny
• Hradní muzeum a zámecká věž,
Egon Schiele Art Centrum, Regionální muzeum
• večerní kostýmovaná prohlídka města
• středověká hostina v místní krčmě

www.southbohemiaconvention.com
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Historie na každém kroku
Návštěvníci jižních Čech mohou obdivovat nespočet
kulturně historických památek, jež jsou dokladem bohaté
a mnohotvárné historie regionu. Malebná města s bohatou
historií a živou současností, vzácné sakrální stavby, vznešené
hrady a půvabné zámky jsou rozesety po celém kraji a jejich
návštěva vás jako mávnutím kouzelného proutku přenese
o několik staletí nazpátek. Krásu harmonické jihočeské krajiny
dotvářejí památky lidové architektury ve svébytném slohu
označovaném jako selské baroko.

1/ Státní zámek Červená Lhota
2/ Státní zámek Hluboká nad Vltavou

1

16
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TIP na incentivní program

TIP na incentivní program

Tábor

Písek

Navštivte Tábor, město založené roku 1420, jež se stalo
kolébkou evropské reformace. Zrodilo se zde husitské
revoluční hnutí, které navždy změnilo dějiny katolické
církve. Návštěvníci se tu mohou procházet labyrintem
uliček, objevovat jedinečné památky a malebná zákoutí,
která kontrastují se syrovostí hradeb, jež jsou připomínkou
husitské minulosti města.
www.visittabor.eu • www.toulava.cz

Navštivte město Písek, ležící na půli cesty mezi Prahou
a Českým Krumlovem. Symbolem města je raně gotický
kamenný most z druhé poloviny 13. století pojící břehy
zlatonosné řeky Otavy. Jedná se o nejstarší dochovaný
most svého druhu v Čechách – byl vybudován o celých
sto let dříve než pražský Karlův most. Okolí Písku je jako
stvořené k výletům za poznáním, zábavou a toulkami
neporušenou přírodou.
www.piseckem.cz
www.pisek.eu

• procházka městem s průvodcem
• prohlídka Husitského muzea a táborského středověkého
podzemí
• návštěva Muzea čokolády a marcipánu – ochutnávka
• návštěva Housova mlýna /zážitkový skanzen husitství/
– prohlídka největší filmové zbrojnice ve střední Evropě,
středověký program a středověká hostina
• golfové hřiště Bechyně

1

2
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• procházka po nejstarším kamenném mostě v Čechách
s průvodcem
• prohlídka městské elektrárny – nejstarší veřejné
hydroelektrárny v Čechách
• návštěva městské galerie Sladovna
• návštěva hradu Zvíkov a zámku Orlík spojená
s vyhlídkovou plavbou po orlické přehradě
• prohlídka Orlické hráze – exkurze do provozu druhé
největší vodní elektrárny v Česku
• Zemský hřebčinec v Písku – exkurze a vyjížďka na koních

1 / Muzeum čokolády a marcipánu Tábor 2 / Město Tábor
3 / Město Písek 4/ Státní hrad Zvíkov

3

4

www.southbohemiaconvention.com
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Jižní Čechy aktivně
Jižní Čechy svou rozmanitou nabídkou potěší všechny
příznivce aktivního pohybu i ty, kteří touží po doušcích i po
pořádné porci adrenalinu. V dnešní uspěchané době je právě
aktivní odpočinek tím nejlepším, co můžete udělat pro své
zdraví. A kde jinde relaxovat v pohybu, než v jižních Čechách?
Jeden z nejčistějších regionů v republice má rozhodně co
nabídnout. Nejen svěží vzduch, nedotčenou přírodu, ale
i spoustu příjemných možností, jak si protáhnout tělo.

Stezka korunami stromů, Lipno nad Vltavou

20
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TIP na incentivní program

TIP na incentivní program

Lipensko

Hluboká nad Vltavou

Oblast nacházející se v okolí největší uměle vytvořené
vodní plochy v České republice je jako stvořená pro ty,
které láká pobyt v přírodě doplněný o aktivně laděné
incentivní programy. Vodní plocha lipenského jezera je
jako stvořená pro vodní sporty, ale na své si zde přijdou
i vyznavači cykloturistiky či adrenalinových sportů.
Největším střediskem oblasti je obec Lipno nad Vltavou,
zde také můžete navštívit unikátní celoročně přístupnou
dřevěnou rozhlednu Stezku korunami stromů.
www.lipno.info

Jen 8 km severně od Českých Budějovic najdete město
Hluboká nad Vltavou. Městu dominuje překrásný
neogotický zámek ze 13. století ve stylu tudorovské gotiky,
který patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým
cílům v republice. Hluboká nabízí mimo jiné i pestrý výběr
kulturního a aktivního vyžití.
www.hluboka.cz

• Stezka korunami stromů Lipno – vystoupejte po 675 m
dlouhé lávce až do výše 40 m a pokochejte se výhledem
na lipenské jezero a šumavskou přírodu
• Active Park Lipno – výběr aktivit – sjezd na terénních
koloběžkách, bikepark, bobová dráha, lanový park,
floutrejl, adventure golf, frisbee park, aquaworld,
vyhlídkové plavby po lipenské přehradě s doprovodným
programem, vyjížďka na elektročlunech, windsurfing,
plachetnice a další
• stezka kopírující pobřeží Lipna s pestrým a nenáročným
profilem

1

2

• prohlídka zámku Hluboká
• návštěva Alšovy Jihočeské galerie
• návštěva Sportovně relaxačního areálu (Adrenalin park,
Adventure golf) a golfového hřiště
• Stezka řeky Vltavy – plavba lodí na trase České
Budějovice – Hluboká – Purkarec – Týn nad Vltavou –
Mitrowicz, paddleboarding, pronájem motorových člunů
• Cyklo-inline stezka České Budějovice – Hluboká nad
Vltavou – Purkarec
• ochutnávka piva z lokálního pivovaru Hluboká
• relaxace ve wellness

3

4

1, 2 / Lipno nad Vltavou
3 / Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou
4 / Golfové hřiště Hluboká nad Vltavou
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TIP na incentivní program

Cykloturistika a pěší turistika

Pěšky i na kole národním parkem Šumava

Jižní Čechy jsou doslova rájem pro cyklisty. Čeká na ně
nejhustší síť přehledně značených cyklistických tras v rámci
České republiky. V jižních Čechách tak prakticky není oblast,
kde by nebylo možné naplánovat cyklistický výlet nebo
několikadenní trasu. I vyznavači pěší turistiky si přijdou na své.
Turistických stezek, jejichž propracovaný systém značení je
evropským unikátem, stále přibývá, aby návštěvníky zavedly
na co největší počet krásných míst. K dispozici je téměř 6 000
kilometrů tras hlavně po Šumavě či Novohradských horách,
podél řek i v okolí měst. Je to nejlepší možnost, jak poznat kraj
opravdu důvěrně a vychutnat si jeho půvaby všemi smysly.

1 / Cyklo/inline stezka České Budějovice – Hluboká nad Vltavou
2 / Lipensko – Vítkův hrádek
3 / Národní park Šumava 4 / Město Prachatice
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Při hranici s Německem a Rakouskem se rozkládá území
s neporušenými hlubokými hvozdy, plné čistých jezer
a potoků, luk a pastvin s pestrou škálou květin i zvířectva.
Národní park Šumava, biosférická rezervace UNESCO, tvoří
největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě a často
proto bývá označován jako zelená střecha Evropy. Se svou
rozlohou 680 km2 je největším národním parkem České
republiky.

1

3

2

4

• prohlídka města Prachatice – „brána Šumavy“ – město
s mimořádně zachovalým renesančním jádrem
obehnaným prstencem hradeb, které se již od svého
založení stalo důležitým centrem obchodu díky své
poloze na „Zlaté stezce“.
• B&Bike Prachatice – cyklovýlet na elektrokolech
do národního parku Šumava (Kvilda – Bučina – Prameny
Vltavy – Kvilda)
• Pěší výlet po trase historické „Zlaté stezky“, která
v minulosti spojovala Čechy s Bavorskem a dosáhla
neobyčejného významu kvůli dovozu bavorské soli
(Bischofsreut – České Žleby – Soumarské rašeliniště)
www.zlatoustezkou.cz

www.southbohemiaconvention.com
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TIP na incentivní program

Kultura a eventy

Advent v Jindřichově Hradci

Jižní Čechy nabízí v každém ročním období bohaté kulturní
vyžití. Každoročně region ožívá množstvím kulturních
akcí, z nichž si vybere skutečně každý – od hudebních
festivalů s věhlasným mezinárodním renomé přes historické
slavnosti, divadelní a filmové přehlídky po výstavy umělců
světoznámých jmen i sportovní akce. Mnohé akce vycházejí ze
specifických krajových tradic. Proslulé rybníkářství připomínají
slavností výlovy, rybářské slavnosti, nechybějí ani slavnosti
piva a jedinečné folklorní festivaly.

1 / Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov
2 / Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
3 / Jindřichohradecká úzkokolejka 4 / Město Jindřichův Hradec
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Hradeckou dominantou je rozsáhlý komplex hradu a zámku
se třemi nádvořími, na který navazuje historické jádro.
Mimo jiné ve městě můžete navštívit unikátní Krýzovy
jesličky, projít se po patnáctém poledníku nebo si odnést
jedinečný zážitek v podobě projížďky parním vlakem po
poslední úzkorozchodné železnici v Čechách z přelomu
19. a 20. století.

1

3

2

4

• Adventní dny na státním hradu a zámku Jindřichův
Hradec, prohlídka Černé kuchyně
• adventní trh na nádvoří zámku, vánoční trhy v centru
města, ochutnávka gastronomických specialit
• Dům gobelínů – ukázky řemesel a dílny
• Krýzovy jesličky – prohlídka největšího lidového
mechanického betlému na světe v Muzeu
Jindřichohradecka
• wellness a relaxace

www.southbohemiaconvention.com
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TIP na incentivní program

Gastronomické zážitky

České Budějovice

Návštěva regionu je rovněž jedinečnou příležitostí, jak
ochutnat poctivou jihočeskou kuchyni, ale i proslulé
české pivo. Velké popularitě se těší komentované
prohlídky s ochutnávkou piv z produkce místních pivovarů
a minipivovarů. K největším producentům zlatavého moku
v České republice patří Budějovický Budvar, který si získal
svůj věhlas po celém světě. K jihočeské kuchyni patří od
nepaměti také kapr a jihočeská ryba. Dlouhá tradice zdejšího
rybníkářství se dodnes projevuje při každoročních výlovech
rybníků, ale také zásluhou vyhlášených rybích restaurací, kde
vám připraví speciality z čerstvých sladkovodních ryb.

1 / Budějovický Budvar
2 / Město České Budějovice

Objevte harmonii historických architektonických památek
spolu s pulzující metropolí Jihočeského kraje. Město
založené již roku 1265 láká své návštěvníky spoustou
impozantních památek v historickém centru, bohatým
kulturním vyžitím, regionální gastronomií a dlouholetou
pivovarnickou tradicí.
www.budejce.cz
• prohlídka historického centra města České Budějovice
• vyhlídka na město z Černé věže, prohlídka Vodárenské
věže
• prohlídka světově proslulého pivovaru Budvar spojená
s ochutnávkou piva
• prohlídka minipivovaru v centru města s ochutnávkou
• návštěva věhlasné restaurace Masné krámy se širokou
nabídkou regionálních specialit
• wellness a relaxace

1

2
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TIP na incentivní program

Lázně a relaxace

Třeboň

Lázeňství v jižních Čechách je odedávna spjato s přírodním
léčivým zdrojem, který se v tomto regionu hojně nachází –
slatinou. Všechny jihočeské lázně, které najdete v Třeboni,
Bechyni a Vráži u Písku se zaměřují na léčbu pohybového
ústrojí pomocí slatiny, ale o svou kondici tu pečují i další
hosté, kteří pobyt v lázních pojímají jako relaxaci a příjemnou
příležitost k načerpání nových sil. Nechat se hýčkat
čokoládovými zábaly nebo relaxovat v pivních lázních můžete
v některých z jihočeských hotelů nabízejících celou řadu
wellness a relaxačních pobytů.

Malebná rovinatá krajina rybníků a vodních kanálů protkaná
hustou sítí nenáročných cyklotras a naučných stezek předurčuje okolí Třeboně k turistickému vyžití. Třeboň svým
návštěvníkům nabízí cenné historické památky, ale i příjemnou relaxaci ve zdejších slatinných lázních. Téměř nutností
je návštěva některé z místních restaurací, kde vám připraví
čerstvé sladkovodní ryby z okolních třeboňských rybníků.
www.itrebon.cz
• cyklovýlet okolím třeboňských rybníků
• kostýmovaná prohlídka zámku Třeboň
• ochutnávka místních vyhlášených rybích specialit
(třeboňský kapr)
• prohlídka třeboňského pivovaru Bohemia Regent
s ochutnávkou
• Cesta kolem Světa – vyhlídková plavba po rybníce Svět
• relaxace v místních Slatinných lázních Třeboň

1 / Slatinné lázně Třeboň 2 / Město Třeboň
1
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Projekt „Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály
cestovního ruchu“ byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro
místní rozvoj.

Hlavní sál zámku Mitrowicz
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