BUDĚJOVICKO
www.jiznicechy.cz/budejovicko

Turistická oblast Budějovicko

Seznam informačních center v turistické oblasti
TIC České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice
 +420 386 801 413
IC Hluboká nad Vltavou
Zborovská 80
373 41 Hluboká nad Vltavou
 +420 387 966 164
IC Jaderné elektrárny Temelín
zámeček Vysoký Hrádek
373 05 Temelín
 +420 381 102 639

Hlavním pojícím prvkem oblasti je řeka Vltava. Polohu definují města České
Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Rudolfov a Lišov. Kromě
známých míst, jako zámek Hluboká nebo historické centrum Budějovic, můžete objevit i přírodní zákoutí k odpočinku, skvělou gastronomii, kulturní akce
evropského formátu nebo krásné ubytování za rozumnou cenu.

TOP 10

Zámek Hluboká
Zámek s celoročním provozem nabízí ně
kolik prohlídkových okruhů, krásné okolní
zahrady a v přilehlé zámecké jízdárně jedi
nou galerii svého druhu v jižních Čechách.

Sportovně relaxační areál
Hluboká
Nejkomplexnější sportovně relaxační
areál v jižních Čechách nabízí aktivity pro
všechny věkové kategorie, pro milovníky
adrenalinu i odpočinku.

Zámek Mitrowicz,
Koloděje nad Lužnicí
Citlivě zrekonstruovaný zámek, přístupný
veřejnosti po souši i po vodě. Je držitelem
ceny Fénix za znovuzrozenou památku.

Vodárenská věž
Významný bod představující příběh vody
ve městě. V rámci komentovaných prohlídek
se dozvíte leccos o jejím fungování, v okolí je
krásný odpočinkový park.

InfoPoint Vltava –
přístav České Vrbné
& přístav Hluboká nad Vltavou
 +420 607 030 510
Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

Navštivte

nový e-shop
Plavební komora Hněvkovice
Největší plavební komora na Stezce Vlta
vy, kde překonáte rozdíl hladin 16 metrů.
Úchvatný zážitek na řece při cestě vedoucí
touto technickou památkou.

Jihočeské muzeum
Příběh krajského města je prezentován
ve stálé expozici, která je doplněna dalšími
výstavami. Zajímavým místem je i pobočka
Muzeum koněspřežky.

Jihočeská zoologická
zahrada
Očekávejte okolo 300 druhů a přes
3000 exemplářů zvířat v neustále se roz
víjející zoo, kde se vyplatí navštívit i připra
vované doprovodné programy.

Jižní
Čechy

Mapy,
prospekty,
letáčky,
propagační
materiály
a mnohem více...

JE Temelín
Návštěvnické centrum jaderné elektrárny
celoročně ukazuje její fungování. V přileh
lém parku naleznete ptačí stezku i motýlí
louku.

Náš tip:
1. Vydejte se po řece Vltavě, Malši, Lužnici nebo Munickém
rybníku lodí. V rámci Stezky Vltavy najdete mnoho tipů
na vodní i suchozemské aktivity na pravidelných lodních linkách a komentovaných plavbách a také nápady,
kam vyrazit s vypůjčeným vybavením.
2. Navštivte jednu z největších expozic vltavínů (horniny
zelené barvy pojmenované podle této oblasti), kterou
představuje Městské muzeum Týn nad Vltavou.
3. Budějovicko nabízí mnoho kulturních vystoupení.
Vyzkoušejte představení Jihočeského divadla, lístky
koupíte i online.
4. Naplánujte si výlet na tradiční akce: Velikonoční trhy
a hledání vajec, Umění ve městě, Léto ve městě, Múzy
na vodě, Země živitelka, Adventní trhy, Vánoční nasvícená zoo, festivaly, gastroakce, koncerty a další...

TIC Perkmistrovský dům
Rudolfov
Hornická 1, 373 71 Rudolfov
 +420 778 718 900
IC Schwarzenberský špitál Lišov
třída 5. května 129, 373 72 Lišov
 +420 777 278 044
IC Týn nad Vltavou
náměstí Míru 37
375 01 Týn nad Vltavou
 +420 385 772 301
InfoPoint Vltava – Bosonoha
Jiráskovo nábřeží 45e
370 04 České Budějovice
 +420 607 030 520

Víte , že ...

Budějovický Budvar
Návštěvnické centrum světově
proslulého národního podniku
se nachází přímo v pivovaru, kde
můžete v rámci prohlídek sledo
vat i celou výrobu piva.

Náměstí Přemysla
Otakara II. v Českých
Budějovicích
Jedno z největších náměstí s úpl
ně největší kašnou v ČR je stře
dem historického centra města.
Krásný výhled nabízí přilehlá
Černá věž.
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www.eshop.jiznicechy.cz
Turistickou mapu vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
#jiznicechy
@jiznicechy
#jiznicechy
www.jiznicechy.cz; www.jccr.cz
Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
Masarykova 35
373 41 Hluboká nad Vltavou
@jiznicechy, @stezkavltavy
#budejovicko, #stezkavltavy
www.jiznicechy.cz/budejovicko
www.stezkavltavy.cz

Projekt Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

