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Jižní Čechy
Jižní Čechy jsou jedním z nejatraktivnějších turistických regionů České republiky. Nacházejí se v jižní části republiky při hranicích s Rakouskem
a Spolkovou republikou Německo. Kraj tak lze navštívit i po cestě z Prahy do Vídně, Lince nebo Pasova. Největší město jižních Čech, České Budějovice, se nalézá přibližně v jejich středu. Najdete zde takové perly jako město Český Krumlov (UNESCO) či Hlubokou nad Vltavou s krásným novogotickým zámkem. Jižní Čechy jsou tradiční turistickou destinací ,a to jak pro individuální, tak i kongresovou a incentivní turistiku. Samozřejmostí je
kvalitní zázemí ubytovacích kapacit, doplněné o širokou nabídku místních gastronomických specialit. To vše umocněné atmosférou rozmanitých
kulturních, sportovních a společenských akcí www.jiznicechy.cz

Doprava

A HO J
JSEM JIHOČESKÁ JÍZDENKA

AUTOMOBILEM
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):
Výchozí bod

Přibližná vzdálenost (km)

Přibližná doba trvání cesty

Praha

150 km

2 hod.

Vídeň

200 km

3 hod.

Linz

95 km

1 hod. 30 min.

Mnichov

330 km

5 hod. 20 min.

Pasov

130 km

2 hod. 30 min.

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

Jihočeská krajská jízdenka
společnosti JIKORD plus
Jízdenka platí pouze na území
Jihočeského kraje – tedy do
poslední zastávky na příslušné autobusové lince, na železnici
poslední stanice/zastávky v Jihočeském kraji. Pokud máte
zájem cestovat mimo území Jihočeského kraje, je nutné si
dokoupit z poslední stanice/zastávky v kraji další jízdenku.
Nezáleží na tom, zda-li vlak v dané stanici zastavuje či ji projíždí
(v případě rychlíků). Jízdenku JIKORD plus je možné také využít
v systémech městské hromadné dopravy ve městech České
Budějovice (včetně linek za město, jako např. trolejbus na
Borek), Tábor, Jindřichův Hradec, Písek a Strakonice. Využitím
této jízdenky si ulehčíte cestování v jiných městech, nebudete
muset hledat automaty či jinak shánět jízdenky, navíc bude
tato jízdenka platit po celý den i v MHD, včetně nočních linek
(platnost do 03:00 hodin následujícího dne).

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ
Mezinárodní vlaková spojení vedou přes České Budějovice a důležitý železniční uzel ve
Veselí nad Lužnicí, v roce 2016 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 zhruba 2 hodiny.

LETIŠTĚ
Šest kilometrů od Českých Budějovic, směrem na Český Krumlov, se nachází mezinárodní
Letiště České Budějovice, které je jediným místem na jihu Čech umožňujícím letecké spojení s celým světem. Letiště České Budějovice má v současné době licenci na provozování
neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí a je způsobilé pro lety za viditelnosti
(VFR) ve dne. Bližší informace naleznete na webových stránkách.
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VAŠE
RODINNÁ
JÍZDENKA

Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

+420 387 201 283
info@jccr.cz
www.jiznicechy.cz
www.facebook.com/jiznicechy
@jiznicechy

PL
Praha

ATRAKTIVITA JIHOČESKÉHO KRAJE JE DÁNA POLOHOU,
PŘÍRODNÍM BOHATSTVÍM, ČETNÝMI KULTURNÍMI
A HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI.

D

SK
A

KULTURNÍ A HISTORICKÉ DĚDICTVÍ

5 500
31

TURISTICKÝ REGION NA PRVNÍ POHLED

Jednotlivých památkových
objektů a areálů
Národních kulturních památek

2 LOKALITY UNESCO

5 720 KM

Značených stezek pro pěší
Šumava, Třeboňsko, Novohradské a Písecké hory

5 000 KM

Cyklistických tras
nejvíce z celé České republiky

Historické jádro Českého
Krumlova a vesnice Holašovice

+ Doplňkové služby
speciální autobusy pro cyklisty, půjčovny kol.

Český Krumlov patří mezi nejnavštěvovanější
cíle v rámci celé České republiky.

PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

300

Zdroj: Nadace Jihočeské cyklostezky

1 205

Chráněné krajinné
oblasti Šumava,
Třeboňsko
a Blanský les

480 KM

V mezikrajovém srovnání největší počet
ubytovacích zařízení. Po Praze druhý největší počet lůžek
a největší počet míst pro stany
a karavany.

Přírodních rezervací
a přírodních památek
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Hromadných ubytovacích
zařízení s téměř 58 839 lůžky

Turistické pobyty s výukou jízdy
na koni – regionální specifikum.

k 31. 12. 2015

1 341 912

Hipostezek
s cca 120 stanicemi pro
strávení noci jezdce s koněm

Ubytovaných hostů
s průměrným počtem přenocování u rezidentů
4 noci, u nerezidentů 3 noci, celkový počet
přenocování 3 644 147.
k 31. 12. 2015

2 BIOSFÉRICKÉ UNESCO
REZERVACE Šumava, Třeboňsko

1

1/3
2/3

Národní park Šumava

V jihočeské krajině se dochoval velký počet
krajinářských kompozic s vysokou historickou
a urbanistickou hodnotou.

LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS
Třeboň, Bechyně a Vráž u Písku

Zdroj: Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020

Hosté ze zahraničí
Hosté z České republiky
Nejvíce zahraničních hostů přijíždí
do regionu z Německa 18%, nejdelší
pobyt mají návštěvníci z Nizozemí
(6,2 přenocování).
Zdroj: Český statistický úřad

48 KM
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Golfových hřišť
Kraj nabízí ideální podmínky pro
rozvoj aktivní dovolené a turistickým lákadlem je například golf.
Současný stav není konečný, pro
tento populární sport je navrženo
dalších 14 lokalit.

Vodní plochy
Lipenské přehrady
Ideální pro rozvoj vodních sportů. Příhodné povětrnostní podmínky
dělají z regionu jednu z nejlepších oblastí jachtingu. Velmi rozvinutá
je vodácká turistika, významná je i lodní výletní doprava.

TOP NABÍDKA
Cykloturistika, pěší turistika, památky, rodinná dovolená, aktivní dovolená,
lázeňství a wellness, regionální gastronomie, zimní dovolená, kongresový
a incentivní cestovní ruch, seniorská turistika.

PODLE ŽEBŘÍČKU GLOBAL PEACE INDEX PATŘÍ ČESKÁ REPUBLIKA
MEZI DESET NEJBEZPEČNĚJŠÍCH DESTINACÍ SVĚTA.

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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TURISTICKÁ OBLAST

Českobudějovicko
-Hlubocko

KONTAKT:

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Horažďovice
Sušice

Netolice

Veselí nad Lužnicí
Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

polansky@cb-hl.cz
www.jiznicechy.cz

6.

Soběslav

Hluboká nad Vltavou

Volary

+420 720 959 505
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Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Protivín

Prachatice

Tomáš Polanský

5.

Písek

Vodňany

1

3.

Kestřany

Volyně

Masarykova 35
CZ - 373 41 Hluboká nad Vltavou
Česká republika

2.

Tábor
Strakonice

Vimperk

Turistická oblast Českobudějovicko-Hlubocko se rozkládá na území 385 km2 mezi Českými
Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou a Lišovem. Oblast protíná řeka Vltava. Najdeme zde
historické městské útvary, moderní infrastruktury, rovinaté cyklostezky, staleté rybniční
kaskády, lesní obory i skalní soutězky. Mezi nejvýznamnější turistické cíle oblasti patří
Státní zámek Hluboká, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, centrum města
České Budějovice a Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru. Celá oblast je propojená sítí cyklotras,
které návštěvníky zavedou do klidných částí regionu
za poznáním místních zajímavostí. Pestrou nabídku
sportovních aktivit či adrenalinových zážitků doplňuje
splavnost řeky Vltavy.

Destinační společnost
Českobudějovicko-Hlubocko

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná

4.

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

JIŽNÍ ČECHY

⁄ ČESKOBUDĚJOVICKO-HLUBOCKO

7.

8.

9.

TOP CÍLE - ORIENTAČNÍ CENÍK (CZK)
Dospělý Student/Senior
Zámek Hluboká (CZ)

150

100

Budějovický Budvar

120

60
80

Jihočeská ZOO Hluboká

110

Černá věž

30

30

Lodní doprava

140

140

Zdarma

Zdarma

Vodárenská věž
Prohlídka radnice v ČB
IC JE Temelín
Zámek Mitrowicz

40

20

Zdarma

Zdarma

100

100

Hornické muzeum Rudolfov

40

20

Eliášova štola Úsilné

40

40/20

Dominikánský klášter v ČB

30

30
35

Jihočeské muzeum

60

Muzeum koněspřežky

30

15

Adrenalin park Hluboká

250

250

LEGENDA
1.

Návštěvnické centrum pivovaru Budějovický Budvar představuje vývoj celosvětově známého piva.

2.

Zámek Mitrowicz je nově zpřístupněným zámkem z 16.století, kde se koná pravidelný program.

3.

Dominikánský klášter je místem založení města České Budějovice.

4.

Historické centrum Českých Budějovic s barokní radnicí, Samsonovou kašnou a Černou věží.

5.

Lodní doprava – splavnění Vltavy propojí jižní Čechy s Prahou a nabízí i vyhlídkové okruhy.

6.

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou pořádá večerní prohlídky.

7.

Vodárenská věž – jedna z budějovických věží s mnoha příběhy.

8.

Pod zámkem v Hluboké nad Vltavou je golfové hřiště, minigolf a lanový Adrenalin park.

9.

Zámek Hluboká a zámecký park ze 13. století má 5 vyhlídkových tras.

10.

10. Interaktivní informační centrum Jaderné elektrárny Temelín v zámečku Vysoký Hrádek.
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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JIŽNÍ ČECHY

⁄ ČESKOBUDĚJOVICKO-HLUBOCKO

Českobudějovicko-Hlubocko
je dynamickou oblastí, kde se prolíná historie s moderností. Právě výběr toho nejlepšího
z jednotlivých prvků vytváří z oblasti atraktivní středobod jižních Čech. Vyžití si zde najdou
všechny cílové skupiny, pro které lze díky místním službám připravit cokoliv.

Českobudějovicko-Hlubocko je...
• oblast nejnavštěvovanějších míst jižních Čech - v top 5 najdete Státní zámek Hluboká, Zoo Hluboká,
Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru
• oblast umění a kultury - Alšova jihočeská galerie, Jihočeské muzeum a desítky dalších muzeí a galerií
zaměřených na historii i moderní umění. Oblast je bohatá na tradiční kulturní akce jako Múzy na vodě,
Českobudějovický majáles, Hornické slavnosti, Adventní trhy, Slavnosti piva, Národní myslivecké slavnosti či Vltava Žije a mnoho dalších. Celoročně zde působí Jihočeská filharmonie, jediná profesionální
filharmonie v Jihočeském kraji.
• oblast mnoha zážitků - ochutnávky piva v místních pivovarech, kulinářské speciality, večerní prohlídky
města nebo zoo, adrenalinový park, rafting na vodním kanálu, videomapping
• oblast gastronomie - řada restaurací se vyznačuje službami na vysoké úrovni. Některé z nich využívají
lokální produkty, většinou z vlastních chovů.
• oblast pivovarnictví a lihovarnictví - lahodné české pivo vaří pivovary Budvar, Samson, i zdejší minipivovary jako např. Krajinská 27, Kněžínek, Beeranek. Poctivé pálenky dokážou připravit místní lihovary,
např. Poněšice a Bozízovská pálenice.
• oblast kongresové a incentivní turistiky - konferenční prostory různých velikostí a druhů, 5* a 4*
hotely s wellness centry, historické prostory zámků, gastronomické zážitky
• oblast splavnosti řeky Vltavy - již teď umožňuje využít různě velkých plavidel pro zábavu i rekreaci.
Na Vltavě si můžete užít vyhlídkové plavby, zasportovat si a také se ubytovat. Pravidelné okružní plavby
zajišťují po splavněných úsecích výletní lodě s kapacitou 20-80 osob.
• oblast s krásnou přírodou vhodná pro strávení aktivní dovolené - rovinatá krajina je vhodná
pro cykloturistiku, pěší turistiku, vyjížďky na koních či hraní golfu. Vodní putování po řece Vltavě si
můžete zpestřit zážitky z rybolovu.
• oblast vhodná pro relax a wellness - vybrat si můžete ze široké nabídky wellness center a jejich
programů anebo můžete relaxovat v klidném prostředí místních rybníků a řek
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Tipy na výlety
K dispozici jsou desítky tipů na výlet, kterými lze snadno obohatit program.
V nabídce jsou výlety vhodné pro rodiny s dětmi, mládež i seniory.

Poznej Českobudějovicko-Hlubocko
České Budějovice
■ prohlídka centra Českých Budějovic: historické centrum, Černá věž, radnice, Vodárenská věž / cca 2,5 h
■ prohlídka muzea: Jihočeské, Koněspřežka, Dominikánský klášter / cca 2,5 h
■ exkurze do minipivovarů Kněžínek, Beeranek, Krajinská 27 / cca 2,5 h
■ exkurze v Návštěvnickém centru Budějovického Budvaru s posezením v místní restauraci / cca 1,5 h
Hluboká nad Vltavou
■ návštěva zámku Hluboká / cca 1 h
■ návštěva Zoo Hluboká / cca 1,5 h
■ wellness programy dle výběru / cca 2 h
■ adrenalin park, adventure minigolf / cca 2,5 h
Výlet do okolí
■ návštěva Hornického muzea v Rudolfově / cca 1 h
■ štola v Úsilném a Minerální voda v Úsilném / cca 0,5 h
■ Lihovary Hvozdec a Poněšice - ochutnávka pálenky / cca 1 h
■ Schwarzenberský špitál v Lišově / cca 0,5 h
■ Purkarec - Muzeum voroplavby / 0,5 h

Návštěvnické balíčky
Oblast disponuje více než 60 balíčky zaměřenými především na relaxaci, aktivní odpočinek a golf,
a jejich počet se stále zvyšuje.

Harmonie a relax

(2 noci, 3 dny pobytu)
■ 2 x ubytování ve standardním pokoji
■ 2 x snídaně (formou nabídkových stolů)
■ 1 x welcome drink při večeři
■ 1 x večeře (3chodové menu)
■ 1 x masáž
■ vstup do wellness
Cena od 2590 CZK/osoba

Víkendový golf
■
■
■
■

2x nocleh
2x snídaně formou bohatého bufetu
1x večeře – tříchodové menu
2x Green fee na 18 jamkové mistrovské
hřiště/osobu
■ 3x žeton na driving range/osoba
■ pronájem tenisového kurtu na 1 hodinu
Cena od 3500 CZK/osoba

Adrenalin v hrsti

■ Lanový okruh, Velký sjezd, Obří houpačka / 2 h
■ na kole podél Vltavy z Hluboké do Českého
Vrbného / 0,5 h
■ rafting ve Vodáckém areálu Lídy Polesné / 2,5 h
Cena od 1100 CZK/osoba

Dětský sen

■ vodní radovánky na plovárně v Českých Budějovicích / 2 hod.
■ výletní plavba do Hluboké nad Vltavou / 1,5 hod.
■ adventure minigolf / 1 hod.
■ vláčkem do Zoo Hluboká / 0,5 hod.
■ večerní prohlídka Zoo Hluboká / 1,5 hod.
Cena od 450 CZK/dospělá osoba

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Mohlo by Vás zajímat
Oblast Českobudějovicka-Hlubocka je svou dispozicí ideální pro skupinový cestovní ruch.

Školní výlety

V nabídce jsou bohaté aktivní, edukační i kulturní programy s možností ubytování v kempech, hostelech
i studentských ubytovnách.
■ Sportovně-relaxační areál Hluboká
■ Zoo Hluboká
■ Jaderná elektrárna Temelín
■ cyklistika: Cyklostezka podél Vltavy, Cyklookruh Lišovskem
■ Zámek Hluboká, Alšova jihočeská galerie, Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Hvězdárna a Planetárium

Sportovní soustředění

Oblast poskytuje zázemí týmů profesionální i amatérské úrovně, které mohou využít 3-4-5* hotelů a jejich
regeneračních center. V nabídce jsou kvalitní sportoviště určená pro fotbal, hokej, atletiku, plavání, baseball,
volejbal, plážový volejbal, basketbal, floorbal, tenis, badminton, golf, rugby či fresbee aj.

Svatby

V oblasti se nacházejí jedny z nejromantičtějších míst pro konání svateb včetně hostin. S jejich organizací
pomáhají zdejší zkušené svatební agentury. K nejatraktivnějším místům patří romantické zámky Hluboká
nad Vltavou, Mitrowicz a Vysoký Hrádek.

Kongresová a incentivní turistika

Města České Budějovice i Hluboká nad Vltavou se zaměřují na kongresovou turistiku především pro menší
skupiny cca 200 osob. Disponují však i většími prostory pro 600 a více osob. Více informací na www.jiznicechy.cz/mice-conference.

Vltava

Vhodným doplňkem ke skupinovým aktivitám jsou plavby po řece Vltavě. Nabídka služeb na řece se neustále
rozšiřuje a po dokončení její splavnosti v roce 2017 bude možné cestovat na velkých lodích až do Prahy.
V současné době zajišťují po splavněných úsecích dopravu výletní lodě s kapacitou 20 - 80 osob.
■ Vyhlídková plavba České Budějovice - Hluboká nad Vltavou - Purkarec (cena 280 CZK/osoba)
■ Vyhlídková plavba Týn nad Vltavou - soutok řek Vltavy a Lužnice - zámek Mitrowicz (80 CZK/ osoba)
■ Houseboaty - cena od 2000 CZK/den při ubytování na 7 dní; kapacita 8 osob

Služby

Vysoká kvalita služeb a kreativní provedení doplňují uvedenou nabídku.
■ laserová a audiovizuální show aj.
■ průvodci městem České Budějovice
■ přeprava osob, půjčovny automobilů
■ půjčovny sportovního vybavení - kol, inline bruslí, koloběžek, vodáckého vybavení
8

JIŽNÍ ČECHY

⁄ ČESKOBUDĚJOVICKO-HLUBOCKO

Českobudějovicko-Hlubocko
je oblastí, která se může pyšnit službami světového standardu, především v oblasti
ubytování a gastronomie. Zejména v krajském městě Českých Budějovicích a turisticky
oblíbené Hluboké nad Vltavou naleznete řadu kvalitních restaurací, kde Vám rádi připraví
několikachodové tematické menu doplněné doprovodným programem v podobě hudebních
vystoupení či tradičních folklorních tanců.
Ubytování v oblasti nabízí široká škála hotelů, nechybí zde ani hotely nadnárodních řetězců.
Kvalitní servis Vám také poskytnou penziony a kempy.

Gastronomie
Oblast disponuje více než 300 stravovacími zařízeními různého druhu. Vybírat lze z tematických restaurací,
moderních gourmet restaurací, bister, minipivovarů, letních teras, restaurací s vlastním chovem a dalších.
Orientační cena ve stravovacích zařízeních (CZK/osoba)
Polední menu

od 90 CZK

Hospoda - 2 chody

od 150 CZK

Restaurace - 2 chody

od 250 CZK

Gourmet – 5 chodů

od 500 CZK

Gourmet – 7 chodů

od 800 CZK

Vybrané restaurace: Naše farma, Zvon - Gourmet Symphony, U Solné brány, Masné krámy, Hubert,
Wellness Hotel Diamant, Lovecká chata, Bistro Magdalene, Olivier, Minipivovar Krajinská 27, Brio Restaurant,
Alchymista, Hospůdka U Divadla, Pánský Šenk, Benada, IN LOCO

Ubytování
V oblasti naleznete více než 180 zařízení z kategorie hotelů (3-5*), penzionů, apartmánů, privátů, hostelů i kempů.
Orientační cena (CZK/osoba/noc)
lokalita/kategorie

Hotel 4-5*

Hotel 3*

České Budějovice

Od 1290 CZK

Od 900 CZK

Hluboká nad Vltavou

Od 860 CZK

Od 500 CZK

Ostatní části oblasti

Od 400 CZK

Od 295 CZK

Vybrané ubytování: Wellness Hotel Diamant*****, Grandhotel Zvon****+, Zámek Mitrowicz,
Clarion Congress Hotel České Budějovice****, Hotel Budweis****, Hotel Dvořák****,
Hotel Parkhotel Hluboká nad Vltavou****, Hotel Podhrad****, Hotel Štekl****,
Hotel Záviš z Falknštejna****, Residence U Černé věže****, Spa hotel Vita****
Doplňkové služby: hlídané parkoviště, klimatizované pokoje,
wellness centra, gourmet restaurace, zámecký interiér a další

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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TURISTICKÁ OBLAST

Lipensko

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná
Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Lipensko je rájem vodních sportů, jachtaření, nebo nezapomenutelných zážitků při rybaření. Jsou zde sjezdovky, stovky kilometrů cyklistických tras, desítky kilometrů asfaltových stezek pro in-line bruslaře. Rovinatý
terén v bezprostřední blízkosti jezera je také velice přívětivý pro osoby se sníženou mobilitou i pro vozíčkáře
a maminky s kočárky. Pěší turisté se mohou ponořit do hlubokých šumavských lesů, chodit po stopách
posledního šumavského medvěda, obdivovat technické veledílo v podobě Schwarzenberského plavebního
kanálu nebo se nechat okouzlit cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě či hradem v Rožmberku.
Nezapomenutelný zážitek si pak odnesou ti, kdož se pokochají pohledem na celé Lipensko z rozhledny
a Stezky v korunách stromů, nebo z hradní věže Vítkova hrádku.
Lipensko je zkrátka místo jako stvořené pro atraktivní a nezapomenutelnou dovolenou v kterékoli roční době.

KONTAKT:
Turistický spolek Lipenska
Loučovice 51, 382 76 Loučovice
+420 731 530 475
+420 776 699 074
info@tslipenska.cz
katerina.hudeckova@tslipenska.cz
www.tslipenska.cz
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Soběslav

Protivín

Volyně

Turistická oblast Lipensko se rozkládá podél řeky Vltavy od Stožce po Rožmberk.
Lipensko nabízí vše od divoké přírody NP Šumava, naprostého klidu CHKO Šumava na
pravém břehu Lipna, atraktivní turistické cíle v podobě hradů, nekonečné možnosti sportovního vyžití, až po adrenalinové zážitky na komerčních turistických atrakcích. Vše podtrhuje
vodní hladina českého sladkovodního moře a řeka Vltava nad i pod přehradou.

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Vodňany

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk
Prachatice

Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

JIŽNÍ ČECHY

⁄ LIPENSKO

Orientační ceník (cena za osobu):
Hrad Rožmberk = hlavní okruh 100 Kč
Klášter Vyšší Brod = 100 Kč
Stezka v korunách stromů = 200 Kč
Vítkův hrádek = 50 Kč
Bobová dráha Lipno = 80 Kč
Království lesa Lipno = rodinné vstupné 690 Kč
Pohádková rezervace
Hořice na Šumavě = 120 Kč/představení
Aquaworld Lipno = 130 Kč/hod

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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JIŽNÍ ČECHY

⁄ LIPENSKO

Gastrotipy Lipenska
Do oblasti Lipenska každý rok přijíždí na půl milionů návštěvníků, na které čeká na 10 000 lůžek k přenocování
ve všech kategoriích ubytování, od chatek a soukromých penziónků až po luxusní hotely. Vyznavači pochoutek
najdou to své v pestré paletě hospůdek, restaurací, barů, ale mohou nakoupit i produkty ze dvora v podobě
domácích sýrů nebo medu.

H&M Steak Gourmet Restaurant Lipno nad Vltavou

Dopřejte si prvotřídní steaky připravované na lávovém grilu, stejně jako originální italskou pizzu z kamenné pece.
Veškeré pokrmy jsou připravovány z čerstvých sezónních surovin v otevřené kuchyni, která hostům restaurace
nabízí nevšední pohled „pod pokličku“ kulinářského umění.

Restaurace hotelu Maxant Frymburk

V restauraci se vaří převážně jídla české kuchyně v klasické i odlehčené formě. Můžete si ale pochutnat i na čerstvých rybách a místních specialitách. Na své přijde každý - vegetarián i milovník masových specialit. Restaurace
je nekuřácká a navazuje na letní terasu.
Pro malé strávníky je připraveno dětské menu, dětské židličky a pro zkrácení dlouhé chvíle stolečky k malování
a malý dětský koutek s kuchyňkou.
Kávu a zákusek si můžete vychutnat v hotelové cukrárně s krásným výhledem na frymburské náměstí.

Pizzerie Milano

Hosté si pochutnají na místních specialitách, které jsou vybírány podle denní nabídky, která se liší v jednotlivých
ročních obdobích. Restaurace baví příjemným prostředím i obsluhou, ale také rozmanitou a v místě ojedinělou
nabídkou rumů.

Pizzerie Slunečná louka

V jídelním lístku naleznete speciality především italské či mezinárodní kuchyně a výtečnou pizzu přímo z pece
na dřevo.

Restaurace Blue Point

Nekuřácká restaurace v resortu Amenity v Lipně nad Vltavou, s krbem, bowlingem, dětským koutkem a prostornou
venkovní zahrádkou s výhledem na Lipno. Poseďte s přáteli či rodinou a ochutnejte speciality regionální kuchyně.
Denně čerstvá polední menu laděná podle ročních období a sezónních surovin od místních dodavatelů
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Poznej Lipensko
1. den
• Stožec – příjezd a ubytování - šumavská obec v údolí řeky Studené Vltavy vzdálená cca 15 km od Volar
a 30 km od okresního města Prachatice. Stožec je největší obcí jižní části NP Šumava a jde o významné
středisko šumavské turistiky.
• Stožecká kaple.
• Nové údolí - Osada pro strážce hranic a dřevaře byla založena knížetem Schwarzenbergem kolem
roku 1795. V roce 1910 byla přes obec od Černého Kříže postavena železnice, která přes německou obec
Haidmühle pokračovala do Pasova. Nové Údolí v té době čítalo 34 domů a 271 obyvatel – z toho 259
německé národnosti.
• Dobrá – vesnická památková rezervace.
2. den
• Schwarzenberský plavební kanál - Schwarzenberský plavební kanál je uměle vytvořený vodní kanál
spojující jeden z přítoků Studené Vltavy s rakouskou řekou Grosse Mühl. Propojuje tak úmoří Severního
moře (povodí Vltavy) a Černého moře (povodí Dunaje). V blízkosti nedaleké osady Jelení Vrchy vede
kanál asi 389 m dlouhým tunelem. Celková délka kanálu je přibližně 44 km a výškové převýšení
je 255 metrů.
• Biofarma Slunečná
• Divadelní představení v Hořicích na Šumavě
• Přesun po proudu Vltavy do Nové Pece či jižněji do Dolní Vltavice
3. den
• výstup na Plechý nebo Trojmeznou
• na kole do Lipna nad Vltavou
• Svatý Tomáš, Vítkův Hrádek
• Relax v Lipně nad Vltavou – Aquaworld Lipno
• Stezka v korunách stromů, Království lesa, bobová dráha Lipno
• Hrad Rožmberk
• Klášter Vyšší Brod

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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JIŽNÍ ČECHY

⁄ LIPENSKO

Návštěvnické balíčky
LETNÍ PRÁZDNINY NA LIPNĚ (5 nocí)
•
•
•
•

5 × ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
5 × večeře formou bohatého bufetu
1 × jízdenka na plavbu lodí po Lipenské přehradě
1 × průvodce Grenzgenial na pokoj
Grenzgenial přináší ty nejlepší slevy a tipy pro volný čas z Lipenska a okolí
• po celou dobu pobytu neomezeně: stolní tenis
• volný vstup do aquaparku
Cena: CZK 7 190,-/osoba/pobyt

AKTIVNĚ V KAŽDÉM VĚKU „55+“

• 3 × ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
• 1 × sladké pohoštění na pokoji
• 3 × večeře formou bohatého bufetu
• 1 × masáž olejem ze zeleného čaje (30 min.)
• 1 × parafínový zábal na ruce (25 min.)
• 1 × vstup do infrakabiny (30 min.)
• 1 × vstup do aquaparku (60 min.)
• 1 × vstup do solné jeskyně (45 min.)
• 1 × vstup na adventure golf (60min.)
10% sleva ve sportovní půjčovně
Lipno Centrum
Cena: CZK 4 190,-/osoba/pobyt
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WELLNESS THERAPY (6 nocí)

• 6 × ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem se snídaní
• 6 × polopenze formou bohatého bufetu
• 1 × láhev vína na pokoj
• 1 × Lydo (20 min.)
• 1 × mléčná koupel Milky Bath olivovým olejem (30 min.)
• 1 × parafínový zábal na ruce (30 min.)
• 1 × Vichy sprcha + peeling (40 min.)
• 1 × masáž obličeje Bio šípkovým olejem (25 min.)
• 1 × částečná masáž olivovým olejem s třezalkou (30 min.)
• 1 × vstup do solné jeskyně (45 min.)
• 1 × vstup do infrakabiny (30 min.)
• volný vstup do aquaparku
10% sleva ve sportovní půjčovně Lipno Centrum
Cena: CZK 9 490,-/osoba/pobyt

Přehled ubytovatelů - partnerů

Hotel u Martina
Rožmberk, cena od 1000 Kč
www.hotelumartina.cz/hotel-rozmberk/cs_index.php

Hotel Šumava
Vyšší Brod, cena od 770 Kč
www.hotel-sumava.cz

Hotel České Žleby
Stožec, cena od 460 Kč
www.hotelceskezleby.cz

Biofarma Slunečná
Želnava, cena od 500 Kč
www.biofarma-slunecna.cz

Hotel Marlin
Nová Pec, cena od 580 Kč
www.wellnesshotelmarlin.cz

Hotel Relax
Dolní Vltavice, cena od 1250 Kč
www.hotelresortrelax.cz

Hotel Maxant
Frymburk, cena od 900 Kč
www.hotelmaxant.cz

Wellness hotel Frymburk
Frymburk, cena od 1295 Kč
www.hotelfrymburk.cz

Amenity resort Lipno
Lipno nad Vltavou
cena dle typu pokoje a sezony
www.lipno.amenity.cz

Lipno Lake resort
Lipno nad Vltavou, cena od 1810 Kč
www.lipnolakeresort.cz

Penzion pod Lipou
Loučovice, cena od 350 Kč
www.pensionpodlipou.cz

Hotel Svatý Tomáš
Loučovice, cena od 3200 Kč/apartman
www.hotel-svatytomas.cz

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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TURISTICKÁ OBLAST

Novohradsko
-Doudlebsko

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná
Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Vodňany

Netolice

Lišov

Lhenice

České Budějovice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

KONTAKT:
Destinační společnost
Novohradsko - Doudlebsko
2.

Mgr. Michal Jarolímek
+420 776 296 285
novnos@tiscali.cz
www.novohradsko-doudlebsko.cz

4.

16
5.

Třeboň

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Krajina mnoha tváří, krajina dobrých vod, krajina s duší nebo krajina zapomenutých příběhů. Tyto a řadu dalších charakteristik slyšíme od návštěvníků území, které se nachází jihozápadně od Českých Budějovic směrem k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na západě a Třeboní na východě. Podobu území do značné míry určují Novohradské
hory a řeka Malše, která poté, co splní svoji roli přirozené zemské hranice mezi Rakouském
a Českou republikou se společně se svými četnými přítoky vydává do vnitrozemí, aby se
v Českých Budějovicích spojila s Vltavou. Pohnuté dějiny 20. století způsobily, že celá část
Novohradských hor je velmi řídce obydleným územím, které je však dnes rájem pro turisty
preferujícími aktivní turistiku (pěšky, na kole, na koni) v krajině, kde potkat srnku je téměř
stejně tak pravděpodobné jako potkat člověka.

3.

Jindřichův Hradec

Zliv

Volary

1.

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou
Prachatice

Žižkovo náměstí 32
Trhové Sviny 374 01
Česká republika

Soběslav

Protivín

Volyně

Vimperk

6.

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

JIŽNÍ ČECHY

7.

⁄ NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO

8.

ORIENTAČNÍ CENÍK
Terčino údolí = bez průvodce zdarma, s průvodcem
50 Kč/osobu, možnost skupinových slev
Státní hrad v Nových Hradech = od 55 Kč/osobu,
s cizojazyčným výkladem od 100 Kč/osobu
Historická kovárna v Nových Hradech = od 40 Kč/
osobu a možnost skupinových slev

9.

Hrobka rodiny Buquoyů = od 40 Kč/osobu
Augustiánský klášter v Borovanech = 70 Kč/osobu,
děti a senioři se slevou
Památník Jana Žižky z Trocnova s muzeem = 40 Kč/
osobu, děti a senioři se slevou
Park exotických zvířat ZOO Dvorec = 100 Kč/osobu,
děti 50 Kč/osoba
Buškův Hamr u Trhových Svinů = 50 Kč/osobu,
děti a senioři se slevou
Hrad Pořešín s hradním muzeem = 50 Kč/osobu,
děti a senioři se slevou
Křížová cesta Římovské pašije = zdarma
Muzeem koněspřežné dráhy v Bujanově = 15 Kč/osobu
Sýpka Stropnice a Muzeum Novohradských hor =
70 Kč/osoba, děti a skupiny se slevou
10.

11.

LEGENDA
1.

Sýpka Stropnice a Muzeum Novohradských hor

2.

Nové Hrady – hrad s komentovanou prohlídkou

3.

Buškův Hamr u Trhových Svinů – Muzeum kovářství s komentovanou prohlídkou

4.

Torzo strážního hradu Pořešín s hradním muzeem

5.

Dvorec u Borovan – Park exotických zvířat ZOO Dvorec

6.

Golfové hřiště u hotelu Svachův dvůr

7.

Nové Hrady – Terčino údolí s možností komentované prohlídky

8.

Nové Hrady – historická kovárna s ukázkami kovářské práce

9.

Nové Hrady – hrobka rodiny Buquoyů s komentovanou prohlídkou

12.

10. Bujanov s Muzeem koněspřežné dráhy
11. Římov s křížovou cestou Římovské pašije a s kostelem Svatého ducha
12. Borovany – Augustiánský klášter s komentovanou prohlídkou

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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JIŽNÍ ČECHY

⁄ NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO

Novohradsko-Doudlebsko
díky své rozmanitosti a atraktivitě turistických cílů a kvalitě služeb může nabídnout svým
návštěvníkům několik tematicky zaměřených jednodenních i vícedenních výletů. Jednotlivá témata vychází z přirozeného potenciálu oblasti založeného na bohaté kulturní historii
a velmi zachovalé a v některých případech i takřka nedotčené přírodě.

Tipy na výlety
1. Výlet nejen za dobrým pitím a jídlem

Jednodenní výlet vhodný pro návštěvníky, kteří se zajímají o původní lidová řemesla a o výrobu
specifických místních potravinových produktů. Doporučený program, který je uveden níže lze upravovat
na základě individuálního zájmu a preferencí skupin
• Nové Hrady s ukázkou kovářského řemesla a s možnosti ukovat si pamětní předmět
• Sýpka Horní Stropnice s možnosti upéct si vlastnoručně připravený chléb
• Žumberk s prohlídkou tvrze a následným obědem zapitým pivem z místního minipivovaru
• Borovany s prohlídkou keramické dílny a možností vlastní tvorby v dílnách společnosti Nazaret. Následně je možné v Borovanech navštívit moštárnu a seznámit se s výrobou kozích sýrů
• Hotel Svachův dvůr s prohlídkami destilérky Svach a pivovaru Glokner s možnými ochutnávkami. Výlet
je zakončen společnou večeří v restauraci hotelu a živou hudební produkcí. Po večeři a společenském
večeru je možný odjezd do místa ubytování a možná je i varianta ubytování přímo v hotelu Svachův dvůr.
Svachův dvůr je v těsném sousedství města Český Krumlov, takže se nabízí možnost pokračovat druhý
den prohlídkou města, jehož historické centrum je zařazeno na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.

2. Poutní cesta za církevními památkami

Tento tematicky zaměřený dvoudenní výlet sleduje architektonicky i duchovně nejzajímavější
církevní stavby v oblasti, které jsou navíc spojeny se zcela reálnými lidskými příběhy. Výlet je naplánován na dva dny, přičemž ubytování je zajištěno v Nových Hradech, které nabízejí hned několik církevních
památek a současně disponují kvalitními ubytovacími a stravovacími kapacitami.
V první den výletu navštívíte:
• křížovou cestu Římovské pašije a kostel Svatého ducha v Římově,
• poutní kostel Svatá Trojice,
• Augustiánský klášter v Borovanech,
• Klášter sv. Petra a Pavla v Nových Hradech a hrobku rodiny Buquoyů.
Na druhý den je pak připravena návštěva
• poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vodě s fascinujícím výhledem do krajiny a životodárným pramenem dobré vody,
• poutního místa Svatý Kámen
• torza kostela Sv. Panny Marie Dobré rady v Pohoří na Šumavě, který je i přes svůj osud místem řady
kulturních akcí
• kostela Sv. Linharta v Pohorské Vsi, jehož stav je dokladem zkázy a postupné obnovy duchovních hodnot.
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3. Krajinou dobrých vod

Hlavním tématem výletu je voda. Pro naši oblast Novohradsko – Doudlebsko má totiž voda velký význam.
Nejde zde jen o vodu povrchovou, ale i podzemní. Nejen tekoucí, ale i stojatou, soustředěnou v mnoha rybnících i přehradách. Výlet, který nás zavede i k několika zajímavým technickým památkám, je opět plánován
jako dvoudenní, kdy ubytování je zajištěno v Hotelu u Pralesa v Černém údolí.
První den výletu navštívíte
• Národní přírodní rezervaci Červené Blato s naučnou stezkou po chodníčcích mezi lesními rašeliništi
• místo, kde je z hloubky 260 m čerpána voda nesoucí obchodní název Dobrá Voda
• Národní přírodní památku Terčino údolí s anglickým parkem a umělým vodopádem
• osadu Dobrá Voda s poutním kostelem, výhledem na jihočeské vnitrozemí a pramenem vody,
která má dle pověsti léčivou sílu
• expozici v Hotelu u Pralesa, která je věnována plavení dřeva
Na druhý den je pak připravena návštěva
• klauzur na Pohorském potoce, které sloužily jako zásobárna vody pro plavení dřeva
• českého pramene Lužnice
• zaniklé obce Cetviny s řekou Malše v místech, kde tvoří státní hranici s Rakouskem
• Římovské přehrady, která je zásobárnou pitné vody pro celou aglomeraci České Budějovice
• významné technické památky Plavské rechle na Malši

4. Slavná i pohnutá historie

Kromě přírodních krás a zajímavostí zaujme Novohradsko – Doudlebsko i bohatou a často dramatickou historií, z které se do dnešních dnů zachovaly nejen četné památky, ale také výrazné lidské příběhy, které přimějí
posluchače k úctě, soucitu, ale také k zamyšlení nad paralelami se současností. Výlet je rovněž rozvržen
do dvou dnů s přespáním v Hotelu u Pralesa v Černém údolí.
Program prvního dne je složen:
• Památník Jana Žížky z Trocnova a připomínka dalších stop husitství v oblasti
• Nové Hrady buquoyské (hrad, zámek, hrobka)
• Skanzen železné opony (hraniční přechod Nové Hrady – Phyrabruck
• Kamenná – Muzeum vysídlených obcí
• Hotel u Pralesa a expozice připomínající činnost pohraniční stráže
V rámci druhého dne je pak připravena návštěva
• Bujanova s Muzeem koněspřežné dráhy
• Bývalých strážních hradů a tvrzí podél řeky Malše – Pořešín, Louzek, Tichá

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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TOP pobytové balíčky
Pivní balíček

Balíček zahrnuje
• ubytování na 1 noc vč. snídaně
• prohlídka pivovaru s odborným výkladem a degustací piva Glok
• pivní koupel (30 min.) v modřínových vanách s neomezenou konzumací piva, masáž (30 min.) a zábal
z mláta (20 min.)
Cena za pobyt celkem: 2 100 Kč/osobu

Vodácký balíček

Balíček zahrnuje
• ubytování na 2 noci vč. snídaně
• lázeň dle vlastního výběru v lázních Mladina (pivní, perličková, hydromasážní) nebo hodina ve vířivce
s výhledem do okolní krajiny
• vodácký výlet z Českého Krumlova do Svachovy Lhotky - cena zahrnuje dopravu do Českého Krumlova,
zapůjčení lodě či raftu (dle počtu osob) a potřebné výbavy, splutí řeky absolvujete sami bez průvodce
Cena za pobyt celkem: 2 400 Kč/osobu

Nabídka pro organizované
skupiny dětí a mládeže
Školní výlety

Novohradsko – Doudlebsko je ideálním místem pro pořádání jednodenních či vícedenních školních výletů
a exkurzí.
Zajímavá a poučná historie, krajina bohatá na přírodní krásy a chráněné lokality a síť turistických tras,
po kterých se lze bezpečně pohybovat pěšky i na kole předurčuje tuto oblast stát se hostitelem školních tříd
na jejich cestách za poznáním a zábavou.
Školní výlet může převzít obsah některého z výletů uvedených výše nebo může mít svůj specifický obsah
složený každé skupině na míru. Jeho součástí mohou být například tyto cíle:
• Exkurze do Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech s návštěvou laboratoří a speciální
učebny vybavené interaktivními exponáty, pomocí kterých se děti hravou formou seznámí s vybranými
fyzikálními jevy a zákonitostmi
• Sýpka Horní Stropnice s interaktivní expozicí věnované starým zemědělským strojům, zpracování obilí
a pečení chleba
• Terčino údolí s hravou naučnou stezkou
• Bujanov s Muzeem koněspřěžné dráhy a geocachingem po stopách koněspřežky
• Galerie Krampus v Kaplici s ukázkou strašidelných masek čertů

Sportovní soustředění

Několik měst v oblasti Novohradsko–Doudlebsko je vybaveno velmi dobrou infrastrukturou pro venkovní i
halové sporty. Venkovní i krytá sportoviště spolu s vhodným a levným ubytováním a stravováním činí
z Velešína, Kaplice, Horní Stropnice, Nových Hradů či Borovan ideální místa pro letní sportovní soustředění
mladých fotbalistů, volejbalistů nebo basketbalistů.
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Vybrané hotely a penziony

Hotel Svachův dvůr ¬¬¬
Svachova Lhotka

Depandance Tee House ¬¬¬¬
Svachova Lhotka

Depandance Destilérka ¬¬¬¬
Svachova Lhotka

cena od 1 150 Kč/osoba

www.svachovka.cz

Wellness hotel Rezidence ¬¬¬¬
Nové Hrady
cena od 850 Kč/osoba/noc
www.rezidencenh.cz

Hotel u Pralesa
Černé Údolí u Benešova nad Černou
cena od 360 Kč/osobu
www.hotelupralesa.cz

Penzion Borovanský mlýn ¬¬¬
Borovany
cena od 560 Kč/osobu
www.borovanskymlyn.cz

Hotel Klor ¬¬¬
Doudleby
cena od 1190 Kč za dvoulůžkový pokoj
www.hotelklor.cz

Penzion Tereziiny Lázničky
Údolí u Nových Hradů
cena od 550 Kč/osoba/noc
www.penzion-laznicky.cz

Penzion s wellnes Vinický dvůr
Výnězda 3 Omlenice
cena od 700 Kč/osoba/noc
www.penzionwellness.cz
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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TURISTICKÁ OBLAST

Písecko

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná
Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Jeden z nejmalebnějších koutů Jihočeského kraje. Turistická oblast leží na půli cesty
mezi Prahou a Českým Krumlovem. Je jako stvořená k výletům za poznáním, zábavou
a toulkami neporušenou přírodou.

Vodňany

Turistické informační centrum Písek
Velké náměstí 113
397 01, Písek
+420 387 999 999
infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu
Při troše hledání si každý najde to své. Významné historické památky i drobnou sakrální architekturu kapliček,
křížů a božích muk. Velká centra i malé vesničky proslulé zachovalou architekturou selského baroka. Technické
památky i čistou přírodu. Bohatou nabídku kulturních a společenských akcí i tichá zákoutí, ve kterých se alespoň
na chvíli můžete schovat před shonem dnešního světa.
Celá oblast je protkána hustou sítí značených turistických tras a cyklostezek.
Jako mozaika, ze které si každý pro sebe skládá to, co ho nejvíc zajímá, je i samotná krajina Písecka.
Od rovin a mokřadů s rybníky na jihu, přes zalesněné kopce Píseckých hor, až k divokým kaňonům potoků a řek,
které se nakonec slévají v mohutnou plochu Orlické přehrady na severu.
Inspirujte se, přijeďte a buďte u nás jako doma.
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Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk
Prachatice

Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

KONTAKT:

Soběslav

Protivín

Volyně

Pojďte s námi poznávat Písecko!

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

MĚSTO PÍSEK
Historický klenot na řece Otavě s nejstarším
dochovaným kamenným mostem ve střední
Evropě. Správní centrum celé oblasti nabízí
pestrou paletu služeb a může se stát dobrým
výchozím bodem pro delší pobyt na Písecku.
Díky jeho strategické poloze tak můžete pohodlně v okruhu 25 kilometrů od města navštívit
všechny významné turistické cíle.

Významné cíle
Zámek Orlík, Orlík nad Vltavou

Zámek je přístupný veřejnosti denně kromě pondělí (duben, říjen 9 - 15 h; květen, září 9 - 16 h; červen, červenec,
srpen 9 - 17 h). V červenci a v srpnu je otevřeno každý den včetně státních svátků.
Prohlídka zámku trvá 50-60 minut.

Hrad Zvíkov

Hrad je otevřen veřejnosti: v květnu (út - ne 9.30 - 16.00), červnu (út - ne 9.00 - 16.00),
červenci a srpnu (út - ne 9.00 - 17.00), září (út - ne 9.30 - 16.00), říjnu (út - ne 9.30 - 15.30).
V letních měsících se na Zvíkově pořádají divadelní a šermířská vystoupení. Nejčastěji na travnatém prostranství
pod terasami paláce přístupném z hlavní cesty. Některá představení se konají na nádvoří paláce.

Albrechtice nad Vltavou

Kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou je jednou z nejvýznamnějších románských staveb
v jižních Čechách. V jeho nitru naleznete mimo jiné i ojedinělý cyklus fresek z doby vzniku stavby na námět
Posledního soudu. Naprostou raritou jsou pak kapličky na přilehlém hřbitově, které kromě maleb přinášejí
i veršovaná svědectví ze života zemřelých psaná rukou samotného místního faráře v polovině 19. století.

Kestřany

V obci se nachází dvě tvrze - Horní tvrz a Dolní tvrz. Jedná se o raritu, dvě zachovalé gotické tvrze v těsném
sousedství. Dolní tvrz je na rovině. Jednalo se o vodní tvrz, kterou chránily močály řeky Otavy. Postupně dochází
k opravě této jedinečné památky a snahou majitelů je pořádat pro veřejnost různé zajímavé akce, večerní prohlídky a rozšiřovat sortiment služeb pro návštěvníky. V Horní tvrzi jsou volně zpřístupněny interiéry. Majitel tvrze je
přítomen i mimo sezonu.

Putim

Malebná vesnice jihozápadně od Písku leží v mírně zvlněné krajině plné rybníků. Je nerozlučně spjata s celosvětově známou literární postavou Dobrého vojáka Švejka, jehož sochu naleznete na předmostí mostu přes řeku Blanici.

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Od talíře
k talíři
Píseckem
Když vám na cestách vyhládne, nemusíte se
vždy spoléhat jen na osvědčený výběr
z mezinárodní kuchyně. Využijte tu možnost a seznamte se s místními specialitami. Příležitostí máte dost a celé
Písecko můžete procestovat doslova od talíře k talíři.
Projekt „Od talíře k talíři Píseckem“ se zaměřuje na gastronomickou nabídku, která vychází z tradičních regionálních receptur, využívajících místní nabídky surovin, prostě na jídla, která mají na Písecku svůj příběh.
Písek a celé Písecko jsou spojeny s prázdninovými vzpomínkami, vůněmi oblíbených jídel, výlety a malými
dětskými dobrodružstvími. V našem menu naleznete hned několik jídel, která vás spolehlivě vrátí
do dětství. A co by to bylo za výlet do jižních Čech bez ochutnávky piva z místních pivovarů,
ryb z našich rybníků, potoků a řek, zvěřiny a hub z nekonečných lesů.
Víte třeba, co je to žahour? Dobrota pro malé i velké, kterou si někteří možná spojují s nepříjemným zážitkem časného vstávání, cesty do lesa a nekonečného sbírání borůvek. Když se ale tyto
pracně nasbírané modré kuličky přinesou domů, krátce povaří, dochutí, ozdobí zakysanou smetanou
a podávají s lívanci nebo malými knedlíčky, je to zasloužená odměna za bolavá záda, po které jsme se
v dětství mohli utlouct stejně jako dnes naše děti.
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Krajina jako cíl
Po stopách baroka

Kapličky, boží muka a křížky patří neodmyslitelně ke krajině Písecka. Rozsáhlé celky vesnické architektury
známé pod názvem „selské baroko“, barokní sochy v Čimelicích. Nahlédněte do nádherných interiérů vesnických i městských kostelů v rámci projektu Otevřené brány kostelů na Písecku. Máte tak jedinečnou možnost
poznat krásu a umění stavitelů, malířů a sochařů, kteří na těchto perlách sakrálního umění pracovali po celá
staletí.

Vzhůru na palubu

Objemem zadržené vody je nádrž Orlík největší svého druhu na území České republiky. Už to samo o sobě
stojí za to, udělat si výlet a vidět na vlastní oči toto vodní dílo. A co teprve z paluby lodi. Uvidíte nejen hrad
Zvíkov a zámek Orlík, ale i unikátní stavby mostní architektury, Žďákovský a Podolský most i železniční most
na Červené.

Na koně

Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Na Písecku to platí dvojnásob.
Mírně zvlněná krajina plná lesů, potoků a luk jakoby vybízela k vyjížďce na koni. Dlouholetou tradici má
Zemský hřebčinec v Písku, který byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou. Ten můžete navštívit
při pravidelných prohlídkách. Je tu ale i řada stájí a jezdeckých klubů, které nabízejí jezdecký výcvik, projížďky
volnou krajinou i trénink v kryté jízdárně. To vše je zárukou toho, že se na Písecku nudit nebude zkušený koňák
ani začátečník. A kdo se na jízdu v sedle necítí? Ten si může vyjet na projížďku v kočáře.

Sochy z písku v Písku

Zcela unikátní projekt obřích pískových soch, které každoročně zdobí náplavku řeky Otavy přímo v centru
města u Kamenného mostu. Každý rok jiné téma, každý rok nová inspirace.
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Za zábavou i poznáním
na školní výlet na Písecko
Sladovna Písek - Galerie hrou

Galerie hrou je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je
možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých.
Království umění, interaktivity, tvoření, poznávání, dětské zábavy a fantazie - písecká Sladovna - nabízí bohatý program plný barev, objevování, loutek, tisku či na smysly působících objektů. Galerie hrou pro vás
namíchala lahodný koktejl třech nových interaktivních výstav nejen pro rodiny s dětmi, fantastického herního
prostoru pro nejmenší ratolesti, exkurze do historie sladovnictví pro starší návštěvníky a nově otevřené kavárny s neodolatelným výhledem na nejstarší dochovaný kamenný most v České republice.

Prácheňské muzeum v Písku

Pro skupiny zaměřené spíše na poznávací tématiku je Prácheňské muzeum v Písku a jeho pobočky –
Památník Adolfa Heyduka a Památník města Protivína – ideálním prostředí pro cestování v čase.
V jeho stálých expozicích se seznámíte s dějinami města Písku, zjistíte vše o rýžování zlata na Otavě.
Zcela unikátní je expozice živých ryb.

Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého v Miroticích

Tajemný svět loutek největšího z českých loutkářů Matěje Kopeckého naleznete severně od Písku
v Miroticích v rodném domku Mikoláše Alše.

Technické muzeum Elektrárna královského města Písku

Křižíkova elektrárna je unikátním technickým muzeem. Nejstarší veřejná vodní elektrárna v Čechách,
původně vodní mlýn, je do dnešních dob v provozu. Malí návštěvníci muzea se dostanou přímo do srdce tohoto
zařízení - strojovny i turbinárny. V areálu elektrárny je dále úschovna zavazadel, půjčovna kol, půjčovna lodiček
a malé občerstvení s posezením na přilehlém ostrově kde je i možnost opékání špekáčků. Muzeum zajišťuje
průvodcovské služby po městě s výkladem o historii Písku.
Vybírat dále můžete z velmi široké nabídky: Hrad Zvíkov, zámek Orlík, kestřanské středověké tvrze, špejchar Ražice, lezecké centrum LezeTop Písek, pohádková kovárna Selibov, výletní plavby po orlické přehradě,
národní kulturní památka Zemský hřebčinec Písek nebo rozhledny Vysoký a Velký Kamýk či Jarník u Písku.
Na kole, pěšky, vlakem, na Písecku se na výletě rozhodně nudit nebudete.
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Přehled ubytovatelů - partnerů

Interhotel America****
Písek, cenové rozpětí 1.180 Kč až 2.500 Kč
Hotel s vlastním wellness centrem je vzdálen 15 min
pěší chůze do centra města a je vhodným místem
pro rodinné, firemní a wellness pobyty či sportovní
soustředění.
www.interhotel-america.com

Hotel Biograf****
Písek, cenové rozpětí 1.300 Kč až 5.000 Kč
Hotel se nachází v centru města Písek, přímo naproti
děkanskému kostelu Narození Panny Marie, jen pár
kroků od Velkého náměstí.
www.hotelbiograf.com

Hotel „ U Kapličky“
Písek, cenové rozpětí 1.200 Kč až 2.500 Kč
Hotel se nachází v klidné části královského města
Písku, nedaleko historického centra. Nabízí příjemné
ubytování s kvalitními službami, restauraci s výbornou kuchyní a profesionální obsluhou.
www.hotelukaplicky.cz

Hotel *** U Zlatého býka
Písek, cenové rozpětí 1.300 Kč až 2.800 Kč
Hotel leží v klidné části historického centra Písku
s výhledem na řeku Otavu a na Putimskou bránu.
Jedná se o rodinný hotel, butikového typu.
www.zlatybyk.cz

Lázně Hotel Vráž
Vráž, cenové rozpětí 1.070 Kč až 2.050 Kč
Lázně Vráž otevírají své zámecké brány a nabízejí
služby všem, kteří hledají odpočinek, relaxaci
a osobní přístup.
www.lazne-vraz.cz

Pivovarský dvůr Zvíkov
Zvíkovské Podhradí, cenové rozpětí 950 Kč až 2.000 Kč
Nejsme luxusní hotel, jsme především pivovar a naším
sloganem je NOC V PIVOVARU, pod kterým nabízíme
hlavně spoustu zážitků a setkání s duchem pivovaru.
www.pivovar-zvikov.cz
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Písek

Soběslav

Protivín

Volyně

Turistická oblast PodKletí se rozkládá v těsné blízkosti jihočeské metropole České Budějovice, v pomyslném trojúhelníku mezi městy Český Krumlov, Prachatice a Hluboká nad Vltavou.
Svým charakterem je to typicky venkovská destinace – s klidem a pohodou jihočeské krajiny
na jedné straně, ale na dosah městských atraktivit na straně druhé. PodKletí zahrnuje v ryzí podobě
vše, co Jižní Čechy a jihočeský venkov nabízejí. Typickou krajinu, ze které dýchá historie na každém kroku,
s množstvím rybníků, kvetoucích luk, tichých lesů, malovaných vesnic a řadou unikátních památek.

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Vodňany

1.

2.

KONTAKT:
Destinační společnost
Jihočeský venkov, z.s.

3.

Pištín 56
373 46 Pištín
Mgr. Daša Bastlová, Ph.D
+420 605 288 953
dasa.bastlova@gmail.com
www.jihoceskyvenkov.cz
www.facebook.com/Jihocesky
VenkovPodkleti/
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Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk
Prachatice

Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí
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6.

Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, s krásnou přírodou, naučnými stezkami, lyžařskými
tratěmi a pěšími trasami. Z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách na jejím vrcholu Vám budou Jižní Čechy
ležet u nohou. I když je PodKletí oázou klidu, najde se tu příležitost i pro milovníky adrenalinu. Ti mají příležitost zažít až 18km dlouhý sjezd z této hory ať už na kole anebo na koloběžce přímo do Zlaté Koruny! No a po
divoké jízdě můžete přesednout rovnou do kánoe či raftu a užít si romantickou plavbu po řece Vltavě téměř
až do Českých Budějovic.
Osu území tvoří historická Linecká stezka, podél které se nachází řada významných krajinných, přírodních
i historických památek. Za všechny připomeňme CHKO Blanský les, národní kulturní památky klášter Zlatá
Koruna a zámek Kratochvíle, památku UNESCO
Holašovice nebo řadu městských a vesnických
památkových rezervací a zón.
Typickým prvkem naši turistické oblasti je
unikátní architektura tzv. selského baroka.
Zdobené štíty jihočeských návsí se často
stávají kulisami pro filmaře a jsou velice
romantickým místem pro pohodovou rodinnou
dovolenou, ať už na kole, s kočárkem anebo
s vnoučaty.

7.

8.

LEGENDA
1.

Klášter Zlatá Koruna – místo klidu a rozjímání s bohatou historií

6.

Holašovice (UNESCO) - malované štíty jihočeských domů jako z perníku

2.

Hrad Dívčí Kámen – zřícenina v unikátní přírodní scenérii

7.

Hora Kleť - nejkrásnější výhled v Jižních Čechách - aneb 1083 m nad věcí

3.

Kuklov – magická atmosféra nedostavěného kláštera v Blanském lese

8.

Lomeček – mariánské poutní místo

4.

Archeopark Netolice – zažijte archeologii on-line

5.

Zámek Kratochvíle – renesance na dosah

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
29

JIŽNÍ ČECHY

⁄ PODKLETÍ

Tipy na výlety
Netolicko – 1 den v historické krajině

Netolice, jedno z nejstarších měst v Čechách, které leží na staré obchodní tzv. Linecké. Ve městě se nachází
městské muzeum s informačním střediskem.
Zámek Kratochvíle, perla italského renesančního stavitelství. Často tu pobýval i známý Petr Vok z Rožmberka. Renesanční zahrada zámku je velice příjemným místem plným různých vůní a krásných výhledů. Vstupné
od 100,-Kč (CZ) 170,-Kč (cizojazyčné)
Archeopark Netolice. Archeologická památka - ukázka opevnění a strážní věže, která zároveň slouží jako
rozhledna. V letních měsících tu probíhá letní archeologická škola, kde je možné spatřit on-line archeology
při výzkumu. Vstupné zdarma.
Naučná stezka a cyklostezka Historická krajina Netolicka - okruh po památkách regionu a města
(50 a 3 km) Možnost absolvovat na kole anebo pěšky.
Akce v průběhu roku: Květen - Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce (Netolice), spojený s nostalgickou jízdou parním vlakem (Netolice-České Budějovice). Divadelní léto (zámek Kratochvíle) Podzimní výlovy
doprovázené ochutnávkou rybích specialit.

Za Kelty a na hrad Dívčí Kámen… a přes Kleť až do Holašovic
Celoroční pěší výlet po Naučné stezce „Třísov - Dívčí Kámen - Holubov“ pro celé rodiny.
Na 5km poznáte keltské oppidum, kaňon
Vltavy, zříceninu hradu Dívčí Kámen, přírodní
rezervaci Holubovské hadce i bývalý Třísovský
hamr. Výchozí místa (Holubov, Třísov) jsou
dostupná vlakem i autobusem. V sezoně
(červen-srpen) je možné využít autobusové
spojení ze Zlaté Koruny ke spodní stanici
lanovky na horu Kleť a do unikátní vesnické
památky UNESCO Holašovic.

Na kole za historií i pohodou

Nenáročné okruhy pro cyklisty malebnou
jihočeskou krajinou s rybníky a množství
významných památek od renesančních až po
selské baroko. K dispozici jsou také interaktivní
mapa a mobilní průvodce oblasti.
Z nepřeberné nabídky cyklovýletů malé
ochutnávky
• Kolem Pištína za památkami a přírodou
Zbudovských Blat - výlet pro celou rodinu, doplněn pověstí o Jakubovi Kubatovi,
okruh 24 km.
• Za magickými místy Krajinné památkové
zóny Libějovicko-Lomecko. Cykloturistický (13 km) nebo pěší výlet (8,5 km).
• Víkendový pobyt - dva okruhy po zajímavostech regionu, architektuře selského baroka a filmových
místech až do podhůří Blanského lesa.
• Kolem kolem Netolic, 7 tipů na 7 dnů v týdnu, pokaždé na jiné téma. Trasy okruhů od 20-50 km.
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Výlety pro skupiny
Navštivte historická poutní místa a církevní památky v PodKletí

Dvoudenní okruh malebnou krajinou jihočeského venkova, s důrazem na poutní místa a církevní památky.
1. den:
Zlatá Koruna - Cisterciácký klášter založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II - jeden
z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Národní kulturní památka.
Kájov – patří mezi nejstarší mariánská poutní místa v Čechách. Je známý svou zázračnou Pannou Marií
Kájovskou.
Holašovice (Hollschowitz) – malebná jihočeská vesnička s unikátním souborem budov ve stylu tzv. selského baroka z 19. století tvoří jedinečný celek, který je od roku 1998 zapsán do Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
2. den:
Zámek Kratochvíle -perla italského renesančního stavitelství v Čechách. Renesanční zahrada zámku
s vodním příkopem je koncipována do geometrických tvarů s bylinkovými záhony.
Lomec – jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v Jižních Čechách vystavěný v letech 1692
až 1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem.
Přenocování přímo v srdci tisíciletého městečka Netolice. Možné zajistit i posezení s tradiční českou kuchyní
anebo programem.

Výlety pro aktivní skupiny,
školní výlety, teambuilding
Pobyty se zážitky v Blanském lese

Pro třídní a sportovní kolektivy, firemní a teambuildingové skupiny možnost pobytu s programem od jednodenního po vícedenní.
Co můžete zažít?
• Celodenní plavbu na kánoích nebo raftech ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou romantickým
kaňonem Vltavy, kolem zříceniny hradu Dívčí Kámen.
• Výstup na horu Kleť (1083 m. n. m.) pěšky, na kole nebo 1800 m dlouhou sedačkovou lanovkou. Na vrcholku je nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, horská chata s kuchyní a pětikilometrová
naučná stezka Okolo Kletě s přírodní rezervací. Milovníci adrenalinových sportů mohou zažít dvanácti
kilometrový sjezd na koloběžce od rozhledny na Kleti až do Zlaté Koruny.
• Putování Fritschovou stezkou – pěší výlet kaňonem Vltavy s množstvím zajímavostí na trase (hrad
Dívčí Kámen, keltské hradiště Třísov), délka cca 18 km.
• Celodenní výlet na kolech – po největších přírodních a kulturních památkách regionu, včetně Naučné
stezky „Třísov - Dívčí Kámen - Holubov“ (okruh asi 35 km).

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Gastrozážitky v PodKletí

Restaurace & Penzion Nová Hospoda
(Sedlec – trasa Písek – Č. Budějovice)
Kapacita restaurace: 65 míst. Česká kuchyně, speciality, denní menu. Bezbariérový přístup, parking, Wifi.

Moto-rest U Dubu
(Boršov – trasa Č. Budějovice – Č.Krumlov)
Česká kuchyně, zvýhodněné denní menu cca 15 jídel.
Zastíněná předzahrádka. Parking, motorkářský
interiér.

Restaurace U Tomáše
(Lhenice – trasa Netolice – Č. Krumlov)
Kapacita restaurace: 90 míst, venkovní terasa.
Denní menu, česká kuchyně.

Restaurace & Penzion Blata
(Sedlec – trasa Písek – Č. Budějovice)
Kapacita restaurace: 90 míst. Česká kuchyně, hody
– rybí, zvěřinové, vepřové či babiččiny; denní menu.
Parking.

Chelčicko-Lhenické Slavnosti plodů
(každoročně v říjnu)
Ovocnářský trh s degustací, regionální speciality,
kulturní program, výstavy.

Staročeský jarmark v Netolicích
(každoročně v květnu)

Češnovická hospoda
(Češnovice – trasa Písek-Č. Budějovice)
Zájezdní hospoda s historií od roku 1494.
Česká kuchyně, denní menu, minutky.

Jihočeská hospoda
(Holašovice)
Česká kuchyně, denní menu, speciality. Kapacita
prostor: 110 míst v sále, 35 míst ve výčepu a 50 míst
na zahrádce.

Radniční restaurace
(Křemže – trasa ČB/PT – Kleť )
Restaurace, salonky, velký sál pro akce, terasa
s výhledem. Tradiční česká i mezinárod. kuchyně,
menu na přání.

Restaurace Kleť
Restaurace, terasa, salonek 50 míst. Klasická česká
jídla, česká i mezinárodní kuchyně. O všech svátcích
otevřeno!
32

Reservé: restaurant@jihoceskyvenkov.cz

Ubytování v PodKletí

Wellness Hotel Boží Oko ¬¬¬¬
ubytování od 1200 Kč/osoba a noc, vč. snídaně, luxusně zařízený nově zrekonstruovaný jihočeský statek
z roku 1850, wellness zázemí. Wifi, parking zdarma.

Ekofarma Horní Chrášťany ¬¬¬
ubytování 500 Kč/osoba a noc, vč. snídaně, stylové a
moderní ubytování na nově zrekonstr. ekofarmě. Další
služby: wellness, obora pro pozorování jelení, mufloní
a daňčí zvěře. Vše čerstvé z farmy!

Hotel Rychta ¬¬¬
ubytování od 450 Kč/osoba a noc, vč. snídaně,
až 42 lůžek; polopenze od 120 Kč /osoba. Wifi,
parking zdarma.

Hotel U Matěje Černice ¬¬¬
ubytování 590 Kč/osoba a noc, vč. snídaně, kapacita
42 lůžek; stylová restaurace s krbem a venkovní
terasou, polopenze od 120 Kč/osoba. Wifi, parking
zdarma.

Hotel Pod Stráží ¬¬¬
ubytování od 490 Kč/osoba a noc, nově vybaveno,
51 lůžek; snídaně/polopenze na objednávku; restaurace, společenský sál, zahrada s venkovní terasou.
Wifi, parking zdarma.

Pension & Restaurant & Pizzerie Marislav ¬¬¬
ubytování od 450 Kč/osoba a noc, nově vybaveno,
53 lůžek; snídaně na objednávku, restaurace
s kapacitou 60 míst. Česká i mezinárodní kuchyně,
speciality. Wifi, parking zdarma.

Kemp U Kučerů
ubytování od 400 do 500 Kč/osoba a noc, kapacita
24 lůžek; dále 10 zděných chatek á 4 lůžka, 235 Kč/
osoba; restaurace s krbem pro 45 osob, terasa/pergola až 200 míst. V provozu pouze od 1.5. do 30.9.

Pension & Restaurant Štilec ¬¬¬
ubytování od 480 Kč/osoba a noc, vč. snídaně, kapacita 50 lůžek; klimatizovaná restaurace, letní terasa,
gril. Wifi, parking zdarma. Možnost rybaření, wellness.

Penzion U Krumlova ¬¬¬
ubytování od 400 Kč/osoba a noc, vč. snídaně, kapacita 42 lůžek, plus 17 přistýlek; jídelna s barem pro
40 osob. Zdarma pro hosty wifi, venkovní vyhřívaný
bazén v uzavřeném areálu se zahradou, parking.

Statek Výštice
ubytování od 370 Kč/osoba a noc, vč.snídaně, v
topné sezóně příplatek 100 Kč; kapacita až 58 lůžek.
Polopenze od 120 Kč/osoba, zážitkové aktivity.

Objednávky:
accommodation@jihoceskyvenkov.cz
(420) 773 994 122

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
33

TURISTICKÁ OBLAST

Prácheňsko
a Pošumaví

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná
Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

2.

Prácheňsko a Pošumaví, z.s.
Zámek 1, 386 01 Strakonice
Vendula Hanzlíková
+420 737 285 550
info@prachenskoaposumavi.cz
www.jiznicechy.cz
www.facebook.com/
prachenskoaposumavi
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Soběslav

Protivín

Volyně

Vodňany

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou
Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

1.

3.

KONTAKT:

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Vimperk
Prachatice

Turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví propojuje dva české kraje. Znovu oživuje původní
historické území Prácheňsko, jenž bylo jedním z krajů Království českého a jméno neslo
podle hradu Prácheň u Horažďovic (dnes nádherná zřícenina). Kouzlo historie je tu cítit
na každém kroku. Region Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje a zahrnuje území kolem měst Blatná, Strakonice a Vodňany. Pokračuje regionem Pošumaví v okolí
měst Klatovy, Sušice a Horažďovice v kraji Plzeňském. Celým územím protéká zlatonosná
řeka Otava a logicky ho spojuje. Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými loukami nabízí
prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro trávení klidné a pohodové dovolené v nádherně
čisté přírodě. Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Otavě, jezděte na kole po značených cyklostezkách, jako pěší turista se procházejte ve stínu staletých dubů. Osvěžte se
pivem z regionálních pivovarů, ochutnejte speciality z ryb nebo navštivte některou z mnoha
kulturních akcí. Prácheňsko a Pošumaví je živý region s bohatou historií, spoustou významných památek a malebným venkovem, s lidovými zvyky a řemeslnou tradicí.

Písek

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí
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6.

Poznávejte Prácheňsko
a Pošumaví všemi smysly.
Nechte se unést…
Orientační ceník (cena za osobu):
7.

Zámek Blatná = 100 Kč; cizojazyčný výklad 200 Kč

6.

Zámek Lnáře = 70 Kč
Muzeum Kočky = 20 Kč
Hrad Strakonice = od 20 Kč
Vodní mlýn Hoslovice = 40 Kč
Krokodýlí Zoo = 200 Kč
Zřícenina hradu Rabí = od 20 Kč
Hrad Švihov = od 80 Kč
Hrad a zámek Velhartice = od 50 Kč
Zámek Červené Poříčí = 80 Kč

8.

Chanovice = od 20 Kč

LEGENDA
1. Zřícenina hradu Rabí
Nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách
2. Zámek Lnáře
Bohatě zdobené zámecké interiéry • Lapidárium v zámecké zahradě • Muzeum Kočky • Zámecké apartmány
3. Vodní zámek Blatná
Sídlo šlechtických rodů a historický klenot • Romantické projížďky na loďce • Daňci a pávi v zámeckém parku
4. Hoslovice
Pravý jihočeský venkov • Vodní mlýn • Ukázky tradičních řemesel • Farma - jízda na koních • Rozhledna
5. Hrad Strakonice
Gotický hrad a barokní zámek na soutoku řek Otavy a Volyňky • Vyhlídková věž Rumpál • Muzeum • Hradní safari
6. Zámek Červené Poříčí
Stavba ve stylu saské renesance • V 19. století obýván císařskou rodinou Habsburků
7. Chanovice
Skanzen lidové architektury • Zámecký areál • Rozhledna
9.

8 Vodní hrad Švihov
Unikátní gotický vodní hrad s důmyslným opevňovacím systémem
9. Krokodýlí ZOO Protivín
Exotika na dosah • Největší Zoo svého druhu v ČR
10. Hrad a zámek Velhartice
Romantický šumavský hrad • V předhradí skanzen lidové architektury
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Jak chutná
Prácheňsko
a Pošumaví…
Prácheňsko a Pošumaví je kraj rybníků, lesů, luk a strání. Dary přírody, styl zemědělství a způsob života v této
krajině se odráží i v gastronomii a spolu s regionálními produkty vytváří kulinářský zážitek. Těšte se na jihočeskou pohostinnost.
•
•
•
•
•
•
•

Restaurace Beránek – Blatná
Restaurace Podatelna – Blatná
Restaurace Hoslovice
Lovecká Bašta – Strakonice
Rybí restaurace Zlatý soudek – Vodňany
Restaurace a statek U roubené studny – Chvaletice
Hospůdka U Štěpána – Petrovice u Sušice

PIVOVARY

Ochutnejte „zlatý mok“ přímo v místních pivovarech! Během exkurze do výroby poznáte celý proces vaření piva.
Prostory pivovarů lze využít i k pořádání společenských setkání, firemních rautů a posezení s hudbou.
•
•
•
•
•
•

Pivovar Strakonice
Pivovar Protivín
Pivovar U Švelchů – Sušice
Bezděkovský pivovar – Bezděkov u Klatov
Pivovar Kout na Šumavě
Zámecký lihovar Liqui B – Blatná

GASTROFESTIVALY 2017

Vodňanské rybářské dny - Vodňany – polovina května
Rybářské slavnosti – Blatná – konec června
Pivovarská pouť – Strakonice – konec června
Pivní slavnosti – Blatná – polovina srpna
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Poznávací okruhy
KRAJEM DUDÁKŮ

• Strakonice – Hrad, vyhlídková věž Rumpál a muzeum. Každý sudý rok se koná slavný mezinárodní
dudácký festival. Exkurze s ochutnávkou v Měšťanském pivovaru.
• Včelín Krušlov - Unikátní ve dřevě vyřezávaný a malovaný Machův včelín je doslova včelím královstvím.
• Kalvárie Čestice - V lese na vrchu Kalvárie stojí poutní kaple Povýšení sv. Kříže. Doplněná kapličkami
připomíná menší antický chrám. Nedaleké obci Kraselov dominuje barokní poutní kostel sv. Anny.
• Hoslovice – Projížďka na koni v okolí vodního mlýna Hoslovice včetně jeho prohlídky. Farma Hoslovice
je každoročně dějištěm mistrovství ČR ve westernových disciplínách.
Cena od 510 Kč/os. zahrnuje: vstupné a ubytování v penzionu Hoslovice nebo Penzionu U sv. Jana v Kraselově.

ZA HISTORIÍ A EXOTIKOU

Volyně – zajímavé expozice muzea umístěného v kamenné tvrzi.
Helfenburk – rozlehlá zřícenina hradu uprostřed lesů.
Protivín - Krokodýlí Zoo, exkurze pivovar.
Památník u Sudoměře – dějiště bitvy konané r. 1420 s památníkem - 16 m vysoká kamenná mohyla
Jana Žižky.
• Vodňany – město s rybářskou tradicí a zachovalým hradebním systémem.
Cena od 660 Kč/os. zahrnuje: vstupné a ubytování v hotelu Prajer Vodňany.
•
•
•
•

POHÁDKOVÉ ZÁMKY A TRADIČNÍ ŘEMESLA

• sklárna Bělčice – Nahlédnutí do rodinné sklárny p. Vlasáka vyrábějící repliky historického skla jemně
zelenkavé barvy. Praktické a s puncem „regionálního produktu Prácheňsko“ jsou i originálním dárkem!
• vodní zámek Blatná – Prohlídka pohádkového zámku, individuální procházka zámeckým parkem nebo
projížďka na loďce. Oblíbené místo filmařů. Exkurze s ochutnávkou v Zámeckém ovocném lihovaru Liqui B.
• zámek Lnáře – Prohlídka zámku s krásně zdobenými interiéry a romantickou zámeckou zahradou
s lapidáriem.
• Sedlice – Ukázka výroby paličkované krajky s možností nákupu tradičního regionálního výrobku.
• Radomyšl – Křížovou cestou lipovou alejí až k poutnímu kostelu sv. Jana Křtitele. Nedaleko židovský
hřbitov.
• Kadov - Unikátní přírodní útvary – Kadovský viklan a čertovy kameny spatříte na Naučné stezce.
Cena od 620 Kč/os. zahrnuje: vstupné, ubytování v hotelu Beránek v Blatné nebo v Penzionu „Na statku“ v Poli.

SVĚT NA DLANI

• Chanovice – Unikátní skanzen lidové architektury, zámecký areál a výhled z rozhledny na vrchu Chlum.
• Horažďovice – Prohlídka zámku. Muzeum s interaktivní rukodělnou dílnou – možnost vyzkoušet si stará
řemesla.
• Rabí - Majestátní zřícenina hradu Rabí vytváří panorama Pošumaví.
• Sušice – Město na řece Otavě, proslulé výrobou zápalek. Unikátní dřevěný vyřezávaný mechanický
betlém. Výhled na celé město od kostela Anděla strážce a na Šumavu z rozhledny Svatobor. Individuálně
návštěva lanového parku nebo relaxace ve wellness.
Cena od 670 Kč/os. zahrnuje: vstupné a ubytování Zámek Hrádek; lanový park od 350 Kč.

HISTORICKÉ POŠUMAVÍ

• hrad Velhartice – Prohlídka překrásného areálu zříceniny gotického hradu a renesančního zámku.
• vodní hrad Švihov – Historie čiší z kamenných zdí vodního hradu Švihov. V letním období se můžete
zúčastnit ukázky „dobývání hradu“ nebo hudebního festivalu přímo na nádvoří.
• Klatovy – Prohlídka Krypty pod jezuitským kostelem – katakomby, kde je uloženo několik mumií.
Návštěva nádherné Barokní lékárny „U Bílého jednorožce“. Vybavení pochází z r. 1773. Výstup na pětipatrovou vyhlídkovou Černou věž s výhledem na Šumavu a při dobré viditelnosti i na Alpy.
Cena od 910 Kč/os. zahrnuje: vstupné a ubytování Wellness hotel Centrál***.
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Aktivity
Do sedla!

Hipoturistika – stezky po celém kraji • Jezdecký klub • Vyjížďky na koních • Rodeo
Doporučujeme:
• Pobyt na farmě v Hoslovicích - www.farmahoslovice.cz

„Ahoj“

…budete volat při splouvání řeky Otavy. Vodáctví je jedním z báječných aktivit a způsobů jak objevit Prácheňsko a Pošumaví. Vydejte se na „Otavskou plavbu“. www.otavskaplavba.cz
Na trase podél řeky je mnoho restaurací k občerstvení, kempů pro přenocování, ale začátek je vždy v půjčovně
lodí!
Doporučujeme:
• Půjčovna Lodě Slavík - www.lode-slavik.com
• Kanoistický klub Otava Strakonice - Pro sportovní soustředění, kolektivy i výlety. Součástí je přírodní slalomová dráha, kterou lze využít pro trénink, kurzy vodního slalomu i vodní turistiku.

Sportovní rybolov

Velké množství rybníků a čisté řeky vybízejí k rybaření. Je nutné mít povolenku! My vám přejeme „Petrův zdar!“
Blatensko – Řeka Lomnice • Rybník Labuť v Myšticích s plochou 109 ha a jiné chovné rybníky
Vodňansko - Řeka Blanice • Pstruhový revír Zlatý potok • Soukromé rybníky – Jaroslav, Jinín...
Doporučujeme:
• Prodej ryb během výlovů nebo na sádkách firem Blatenská ryba, Rybářství Lnáře, Městské rybářství Vodňany
• Zájezdní hostinec „U Labutě“ – Myštice - Penzion s hostincem na hrázi rybníka Labuť, na trase bývalé solné
stezky. Zázemí nejen pro rybáře, ale i vhodné výchozí místo pro výlety po okolí. Výborná česká kuchyně.
www.labutak.cz

Vyhlídkové lety

Nezapomenutelný zážitek budete mít při vyhlídkovém letu nad Prácheňskem a Pošumavím. Lety zajišťuje
Aeroklub Strakonice. Můžete tu absolvovat i tandemový seskok!

Svatební místa

Zámek Blatná • Zámek Lnáře • Zámek Hrádek • Country statek Jedraž • pohádková krajina…

Školní výlety – zážitkové programy

• Mladí cowboys
Poznání života na farmě, prohlídka stájí a ukázka práce se zvířaty, projížďka na koni, házení lasem a ukázka
dalších rančerských dovedností. Následně prohlídka vodního mlýna Hoslovice s ukázkou řemesel a zemědělských činností na venkově.
• Zlatá horečka
Rýžování zlata v řece Otavě za odborné asistence. Prohlídka starých zlatých dolů včetně vstupu do štoly.
Vžijte se do role zlatokopů z doby zlaté horečky!
Doporučujeme:
• Více zážitkových programů a poznávacích okruhů, tematické výlety pro školy i skupiny dospělých:
DCK West - www.zazitkyunas.cz
• Komplexní organizace poznávacích okruhů a školních výletů včetně autobusové dopravy:
Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o. - www.ciao.cz
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Ubytování
Hotel Beránek*** – Blatná
Historické centrum města. Kapacita 34 lůžek.
Cena od 380 Kč/noc. www.hotelblatna.cz
Penzion Zámek – Lnáře
Zámecké historické i standardní pokoje a apartmá. Kapacita 53 lůžek.
Cena od 600 Kč/noc. www.lnare.cz/zamek
Penzion a hospoda „Na statku“ – Pole
Venkovský zájezdní hostinec a penzion. Kapacita 39 lůžek.
Cena od 400 Kč/noc. www.skocdopole.cz
Penzion Mlýn Kostřata – Myštice
Rodinný penzion uprostřed přírody. Kapacita 21 lůžek.
Cena od 380 Kč/noc. www.kostrata.cz
Hotel Prajer*** – Vodňany
Prostorné apartmány, wellness, konferenční prostory. Kapacita 52 lůžek.
Cena od 340 Kč/noc. www.hotelprajer.cz
Country statek Jedraž – Jedraž/Strakonice
Romantický venkovský statek, pořádání svateb, sportovní rybolov.
Kapacita 35 lůžek. www.jedraz.cz
Penzion Hoslovice
Rodinný penzion, domácí miláčci vítáni, dovolená s vůní sena. Kapacita 42 lůžek.
Cena od 410 Kč/noc. www.farmahoslovice.cz
Penzion U svatého Jana – Kraselov
Pohoda jihočeského venkova v historickém areálu Kraselovský Dvůr, konferenční
prostory. Kapacita 20 lůžek. Cena od 380 Kč/noc. www.kraselovskydvur.cz

Hotel Zámek Hrádek*** – Hrádek u Sušice
Kvalitní gastronomie a ubytování v zámeckém prostředí, adventure golfové
hřiště, wellness. Kapacita 60 lůžek. Cena od 490 Kč/noc.
www.zamekhradek.cz
Dvůr Krutěnice**** – Krutěnice
Relax centrum, jezdecká stáj a konferenční prostory v nedotčené přírodě.
Kapacita 55 lůžek. Cena od 490 Kč/noc. www.dvurkrutenice.cz
Statek Česká Lípa – Myslovice u Klatov
Útulný venkovský statek. Kapacita 120 lůžek.
Cena od 500 Kč/noc. www.statek-ceskalipa.cz
Wellness hotel Centrál*** – Klatovy
Na dosah historického centra, wellness centrum, konferenční prostory.
Kapacita 47 pokojů. Cena od 590 Kč/noc. www.centralkt.cz
Hotel Gabreta*** – Sušice
V centru města. Speciality ze zvěřiny v hotelové restauraci.
Cena od 450 Kč/os./noc. www.hotelgabretasusice.cz
Hotel pod Hořicí – Soběšice
Uprostřed přírody, konferenční prostory, wellness, minigolf. Kapacita 60 lůžek.
Cena od 250 Kč/noc. www.hotelsobesice.cz
Hotel Prácheň*** – Horažďovice
Moderně zařízené pokoje s wifi a vlastním parkovištěm. Kongresový sál.
Kapacita 36 lůžek. Cena od 450 Kč/noc. www.hotelprachen.cz
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Šumavsko

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná
Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Vodňany

Prachatice

Netolice

Lišov

Lhenice

Volary

České Budějovice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

1.

3.

Archiváře Teplého 1
387 06 Malenice
+420 380 831 059
info@prosumavsko.cz
www.sumavsko.cz
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4.

Třeboň

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Netradiční název vznikl na základě faktu, že
se Šumavsko skládá ze dvou oblastí, jimiž
jsou jihočeská Šumava a jihočeské Pošumaví. Obě tyto oblasti jsou velmi specifické,
diametrálně se liší svou nabídkou a zároveň
se doplňují, čímž má oblast jako celek z
pohledu turisty opravdu co nabídnout.

PRO Šumavsko, z.s.

Jindřichův Hradec

Zliv

Vyšší Brod

KONTAKT:

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk

Lipno nad Vltavou

2.

Soběslav

Protivín

Volyně

Oblast Šumavsko představuje území jihočeské Šumavy a Šumavského podhůří lidově
nazývaného jako Pošumaví a zahrnuje více než 50 obcí. Šumavsko nabízí nespočet zvlněných kopců i horských hřbetů, protkaných řekami a voňavými loukami. V původní krajině
jsou roztroušené vesničky a nostalgická městečka nabité poznáním, zážitky a relaxací.

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

JIŽNÍ ČECHY

⁄ ŠUMAVSKO

5.

6.

7.

Každá z oblastí Šumavska je specifická
v něčem jiném. Jihočeská Šumava je
tvořená územím plným přírodních krás
NP a CHKO Šumava, které nabízí aktivity
pro milovníky turistiky, aktivního pohybu
i nedotčené přírody. Jihočeské Pošumaví
tvoří převážně tradiční venkovské území se
zemědělskou tradicí, výrobou a nabídkou
místních produktů. Dále je i místem se
zajímavou venkovskou architekturou,
technickými a historickými památkami,
bohatou nabídkou tradičních lidových
slavností a zvyků.
9.

8.

LEGENDA
1.

Mářský vrch a rozhledna - Vstupné zdarma

2.

Boubínský prales - Vstupné zdarma

3.

Zámek Vimperk - Základní vstupné 40 Kč

4.

Prachatice - Vstupné zdarma nebo podle zvolené aktivity

5.

Skokanský můstek Zadov - Základní vstupné 50 Kč + lanovka od 70 Kč

6.

Židovská synagoga Čkyně - Základní vstupné 30 Kč

7.

Rodiště Mistra Jana Husa - Základní vstupné 50 Kč

8.

Národní park Šumava - Vstupné zdarma nebo podle zvolené aktivity

9.

Fara Malenice - Základní vstupné do Farářovy tajné komnaty (zážitková hra) od 100 Kč

10. Obecní pec v Lenoře - Vstupné zdarma s možností zakoupení pečiva
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Gastrotipy
Almara Restaurant

– s poctivou českou a evropskou kuchyní v příjemně stylovém prostředí historického domu v centru města Prachatice.
www.almarapt.cz

Šumava Inn

– s tradicí o roku 1837, jedná se o původní restauraci U Krále Šumavy z filmu Karla Kachyni - Král Šumavy.
Restaurace nabízí nejen tradiční českou kuchyni, ale i staročeská a šumavská jídla, zvěřinu a polední menu.
www.sumavainn.cz

Výletní restaurace Vodník

– se nachází v romantickém prostředí bývalé plovárny v údolí Křesánovského potoka, interiér příjemně doplňují
dobové fotky ze starých prvorepublikových plováren. Restaurace se zaměřuje na steaky a přípravu ryb na grilu.
www.restaurace-vodnik.cz

Pivovar Prachatice

– nabízí vlastní pivo a speciality české kuchyně i klasiku pivních pochutin
v podobě tlačenky, utopenců aj.
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Regionální produkty
Čerstvě řezané bylinky Ky.By

– oceňovaná venkovská zahrada s tradičními bylinkami a květinami. Pěstují se zde bílé jahody s ananasovo-jahodovou chutí pro Blanku Milfaitovou, dodavatelku lahodných produktů i na stůl britské královské rodiny.
www.kyby.cz

Dům U Vyšaty

– rodný dům cestovatele a dobrodruha Františka Čecha Vyšaty, ve kterém se nachází stylové venkovské
ubytování, je obklopen ukázkovou přírodní venkovskou zahradou a malým hospodářstvím.
www.uvysaty.cz

Konopné lázně

– v Městském Hotelu Bobík jsou jedny z prvních konopných lázní ve středoevropském regionu, jejichž kvalitní
produkty z konopí jsou řešením pro klienty s kožními problémy, jako je lupénka nebo atopický ekzém.
www.hotelbobik.eu

Pivovar Prachatice

– pivovar v historickém centru města nabízí ležáky spodně kvašené, speciály svrchně kvašené a možnost
prohlídky pivovaru spojenou s degustací právě čepovaných piv.

Netradiční tkalcovna farma Bošice

– chráněná dílna se zpracováním šumavské vlny a netradičními výrobky z vlastních chovatelských zdrojů.
www.navlne.com

Pstruhařství Mlýny

– v bývalém vodním mlýně hospodaří od roku 1850 rod Matěje Bláhovce. V roce 1935 bylo ve mlýně zastaveno
mletí obilí a přešlo se k výrobě drobných dřevěných výroků, tvorbě plánu na stavbu pstruží líhně a odchovu
pstruhů v zemních rybníčcích.
www.pstruharstvi.cz

Ručně stavěná keramika keltskou technikou

– vytvořenou Miroslavou Potužníkovou, která svou tvorbu vytváří s radostí a láskou bez jakékoliv výtvarné školy.
www.kerama.wbs.cz

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
43

JIŽNÍ ČECHY

⁄ ŠUMAVSKO

Tipy na výlet
1. tip na výlet

• exkurze do Muzea venkovského života v Předslavicích
• návštěva Fary Malenice s jedinečnou Farářovou tajnou komnatou
• prohlídka jedné ze dvou nejstarších synagog v jižních Čechách ve Čkyni

2. tip na výlet

• výlet s průvodcem NP Šumava po okruhu Františkov, Stolová hora, Bučina,
Prameny Vltavy, Holubí skála, Stanová hora a zpět
• exkurze do sovince a jeleniště na Borové Ladě

3. tip na výlet
•
•
•
•

ranní prohlídka města Vimperk a jeho renesančního zámku
výhled z vrcholku unikátní rozhledny v bývalém skokanském můstku na Zadově
procházka na Mářský vrch s balvanovým mořem
prohlídka výrobků z unikátní farmy Na vlně v Bošicích s možností nákupu
místních produktů

4. tip na výlet

Mohlo by Vás zajímat
Školní výlety
•
•
•
•

Soví voliéry na Borové Ladě
Pozorovací místo jelenů v NP Šumava na Borové Ladě (Zahrádky)
Husinec - rodiště Mistra Jana Husa
Historická města – Prachatice a Vimperk

• návštěva Lenory a prohlídka Obecní pece na chléb, unikátního mostu Rechle
a Sklářského muzea
• výšlap ze Zátoně na vrchol Boubínského pralesu s devíti zastávkami
u celodřevěných informačních panelů
• sestoupení do Kubovy Hutě s nejvýše položenou železniční stanicí v Čechách

Sportovní soustřední

5. tip na výlet

Venkovská turistika

• výlet z Volar po modré stezce kolem Křišťanovského rybníku k pozůstatkům
gotického hradu Hus
• procházka po historickém centru města Prachatice

6. tip na výlet

• návštěva Husince - rodiště Mistra Jana Husa
• exkurze do zahrady Ky.By. v Chlumanech s možností zakusit tradice a zážitky s chutí
a vůní venkova
• prohlídka rozsáhlé barokní budovy panského pivovaru z 18. století ve Vlachovo Březí
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• Lyžařský a cyklistický výcvik – Zadov-Churáňov, Kubova Huť,
Nové Hutě a Kvilda
• In-line dráha ve Vimperku

• Hipoturistika - Farma Malenice

Mládež a senioři

• Průvodci divočinou – projekt v režii Národního parku Šumava
• Naučné stezky a expozice
• Rozhledny

Pohybově znevýhodněné osoby

• Speciálně upravené trasy na Knížecích Pláních, Horské Kvildě
či Jezerní slati

Vybrané hotely a penziony

Horský Hotel Dobrá chata ¬¬¬
Zadov, cena od 490 Kč
www.dobrachata.cz

Kombinace Penzionu U Černého kohoutka
a Penzion u Míla
Zdíkov, cena od 460 Kč
www.cernykohoutek.cz

Městský Hotel Bobík ¬¬¬
Volary, cena od 810 Kč
www.hotelbobik.eu

Hotel Koruna ¬¬¬
Prachatice, cena od 750 Kč
www.almarapt.cz

Hotel Libínské sedlo ¬¬¬
Libínské sedlo, cena od 620 Kč
www.penzionprachatice.cz

Hotel Terasa ¬¬¬
Vimperk, cena od 630 Kč
www.hotelterasa.cz

Hotel Kuba ¬¬¬
Kubova Huť, cena od 900 Kč
www.hotelkuba.cz

Hotel Rohanov ¬¬
Lhota nad Rohanovem, cena od 270 Kč
www.hotel-rohanov.cz

Hotel Zlatý potok
Řetenice - Stachy, cena od 350 Kč
www.hotelzlatypotok.cz

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Toulava

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná
Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Soběslav

Protivín

Volyně

Jestli je Praha hlavou české země, pak turistická oblast Toulava je jejím srdcem.

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou

Vodňany

Prachatice

Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Kde leží Toulava?
Na hranici jižních a středních Čech kolem měst Tábor, Bechyně, Milevsko a Sedlčany.

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

■ Nepoznamenanou přírodu – typicky českou krajinu. Zelené kopce a údolí skrývají romantické
zříceniny, množství rozhleden, hluboké lesy i strmá říční údolí.
■ Českou tradici. V Toulavě najdete selské baroko, vesnice, kde jakoby se zastavil čas před
sto lety, i největší masopust v ČR. To doplňuje řada regionálních produktů certifikovaných
značkou Toulava, od medu až po keramiku.
■ Zážitky a aktivní dovolenou. Moderní sportovní zázemí v podobě areálu Monínec (lanové parky,
bikepark), přes 1000 km cyklistických a turistických tras, dvě golfová hřiště, wellness
i zážitky jako je zoo, středověká krčma, nebo zážitkový park pro celou rodinu v přírodě.
3.

KONTAKT:
Destinační společnost Toulava
6.

Jan Sochor
+420 770 779 401
info@toulava.cz
www.toulava.cz

9.
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10.

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Co Toulava nabízí?
■ Jedinečné historické památky v čele s městem Tábor, kde se přepisovala světová historie,
nebo renesančním zámkem Bechyně.

7.

Třeboň

České Budějovice

Kaplice

Špitálské náměstí 285
Tábor 390 01
Česká republika

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk

8.

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

JIŽNÍ ČECHY

1.

⁄ TOULAVA

2.

ORIENTAČNÍ CENÍK
Husitské muzeum v Táboře – expozice, gotický sál,
podzemí = 100 Kč
Bechyňská brána a věž Kotnov Tábor = 30 Kč
Věž děkanského kostela v Táboře = 30 Kč
Muzeum čokolády v Táboře = 130 Kč
4.

Housův mlýn Tábor – největší filmová zbrojnice střední
Evropy = 75 Kč

5.

Zoo Tábor = 110 Kč
Zámek Bechyně = 150 Kč
Klášter Bechyně = 50 Kč
Městské muzeum Bechyně = 30 Kč
Most bechyňská duha – technická památka = Zdarma
Klášter Milevsko = od 80 Kč
Muzeum maškar Milevsko = od 50 Kč
Kovárna Záluží (Blata) = 20 Kč
Chýnovská jeskyně = 90 Kč
Zeměráj = 90 Kč
Borotín = Zdarma
Kozí hrádek = 30 Kč
Šelmberk = 20 Kč
Choustník = 40 Kč
Dobronice = 50 Kč
Skanzen Vysoký Chlumec = 40 Kč
Stádlecký most = Zdarma
Městské muzeum Sedlčany = 30 Kč

LEGENDA
1.

Tábor - křivolaké uličky, které si v ničem nezadají se Starým městem pražským, unikátní radnice s druhým
největším gotickým sálem v ČR, hradem, sítí katakomb, Muzeem čokolády a středověkým skanzenem.
2. Stádlecký most a údolí Lužnice - poslední dochovaný empírový řetězový most v ČR.
3. Romantické zříceniny - Šelmberk, Choustník, Kozí hrádek, Borotín, Dobronice, Vrškamýk.
Spojení historie a tajemství.
4. Areál Monínec – lyžování, lanové parky, tubing, cyklo, koupání, wellnes, golf. Centrum aktivní dovolené.
5. Klášter Milevsko – nejstarší klášter v jižních Čechách.
6. Skanzen Vysoký Chlumec – soubor tradičních lidových staveb.
7. Soběslavská blata – nejkrásnější selské baroko.
8. Jistebnická vrchovina – cyklistický a turistický ráj.
9. Bechyně – lázeňské město s úžasnými výhledy a renesančním zámkem.
10. Zážitkový park Zeměráj – unikátní zábavní park se starou slovanskou vesnicí.
11. Chýnovská jeskyně - nejdéle zpřístupněná jeskyně v ČR.

11.

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Toulava
nabízí hostům gastronomii na nejvyšší úrovni,
může se pyšnit nejlépe hodnocenou restaurací
v jižních Čechách, řadou regionálních produktů
i unikátními cukrářskými specialitami a pivem
skutečně z místních surovin. K tomu si zde
odpočinete v lázních nebo třeba na lodi.

GASTRO SE ZÁŽITKEM

Muzeum čokolády a marcipánu Tábor – uvidíte čokoládový Tábor
i hokejistu Jágra. Během prohlídky si navíc můžete vlastní čokoládu
vyrobit a následně ji i ochutnat (prohlídka 130 Kč, degustace 30 Kč,
výroba 50 Kč).
Medové pečivo od Hejhalů – u Hejhalů ve vesnici Počepice zavítáte
na exkurzi do výroby medového pečiva, v místní restauraci ochutnáte
pokrm třeba právě s domácím perníkem a k tomu si můžete zahrát
adventure golf (exkurze 40 Kč, malování perníčků 40 Kč, adventure
golf 1 hod. 90 Kč).

JÍDLO

Hotel Nautilus, restaurace Goldie – v nejlepší restauraci v jižních Čechách dle Maurerova žebříčku vám
šéfkuchař Martin Svatek naservíruje to nejlahodnější z místních surovin.
Hotel Gold Chotoviny – specialitou je tradiční česká kuchyně, avšak v moderním a odlehčeném pojetí.
Vše dokonale podtrhuje vysoká kvalita servisu a profesionalita obsluhujícího personálu.
Restaurace Panská – kuchyni vede od r. 2015 dvojnásobný mistr ČR a člen národního týmu kuchařů a cukrářů
ČR - Pavel Minář. Se svým týmem připravuje kvalitní jídla z lokálních, sezónních a vždy čerstvých surovin.
Pravidelně se v restauraci pořádají různé gastro akce a večery s živou hudbou.
Restaurace Na Staré v Želči – ve vesnici Želeč uprostřed polí a luk můžete ochutnat třeba kůzlečí speciality
z místních chovů.
Restaurace LaCave - v historickém sklepení bývalého táborského pivovaru a hradu ochutnáte vybranou kuchyni.

PITÍ

Pivovar Obora a Špejchar Želeč – rodinný pivovar, kde ochutnáte jihočeský unikát - pivo uvařené z místního
chmele. Majitelé vlastní obrazárnu a zemědělské muzeum v opraveném Špejcharu a tak si pivo můžete vychutnat
ve skutečně nevšedním prostředí (Špejchar 30 Kč).
Pivovar Vysoký Chlumec – nabízí prohlídky jednoho z nejstarších zachovalých pivovarů pod majestátním hradem. Ochutnat pestrou paletu pivních speciálů můžete v pivovarské restauraci Židovna (exkurze s ochutnávkou
150 Kč, nutné předem objednat).
Pivovar Vítek z Prčice – nevšední zážitek. Pivo i restaurace jsou zasvěceny jihočeskému rodu Vítkovců, navštívit
zde můžete také jejich muzeum a pochutnat si na tradiční české krmi. Majitel Petr Kroužil kolem pivovaru navíc
buduje nový hrad na místě původní rodové tvrze (muzeum 60 Kč, prohlídka pivovaru 90 Kč).

POHODA A RELAX

Jachting na Orlické přehradě - půjčte si loď a užijte si plavbu s úžasnými výhledy.
Lázně Bechyně - 300 let lázeňské tradice, speciální pobyty.
Wellness - pivní lázně Hotel Dvořák Tábor, wellness s výhledem hotel Monínec, hotel Gold Chotoviny.
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Tipy na výlety

Tipy na výlety - to nejlepší z Toulavy
Třídenní nebo týdenní program, jednotlivé výlety možno absolvovat i samostatně.
S kartou Toulavka je možnost čerpat slevy a bonusy ke vstupnému.
Všechny bonusy na www.toulava.cz/karta

1. Tábor historický

■ prohlídka historického centra města (zbytky opevnění, gotická radnice, hrad Kotnov)
■ Husitské muzeum – vstup do podzemních chodeb, druhý největší gotický sál v ČR, interaktivní expozice
o době husitské
■ prohlídka Muzea čokolády a marcipánu
■ prohlídka filmové zbrojnice v Housově mlýně
■ večerní procházka k barokní perle - poutnímu kostelu v Klokotech starou Lipovou alejí a zpět
Cena vstupů: 345 Kč
Speciální nabídka: druhý víkend v září mezinárodní středověký festival Táborská setkání - zažijte středověk
na vlastní kůži.

2. Historickým vlakem do Bechyně

■ zážitková cesta po nejstarší elektrické železnici v Rakousku - Uhersku; od června do srpna jezdí každý
víkend historické vozy (možno objednat soukromou jízdu vlakem z roku 1903); E: plochy@gr.cd.cz
■ výhled na město Bechyně z mostu Bechyňská duha
■ návštěva zámku Bechyně a prohlídka města – (organizuje TIC Bechyně)
■ návštěva Městského muzea
Cena vstupů plus zpáteční jízdenka: 290 Kč

3. Milevsko, město tradice a maškar

■ návštěva milevského kláštera a Milevského muzea
■ návštěva muzea maškar v Milevsku
■ vyhlídková plavba po Orlické přehradě s přepadením piráty; zajišťuje Orlická lodní (200 Kč)
Cena vstupů: 340 Kč

4. Údolí Lužnice a Černická obora

■ výlet na hrad Dobronice a k řetězovému mostu s průvodcem (zajistí TIC Bechyně, 230 Kč)
■ Černická obora - Golfová akademie; cena za 4 hodiny pro skupinu včetně 3 trenérů 925 € (24 900 Kč),
nebo výlet do vesnic Soběslavských blat s muzeem ručně dělaných loutek (230 Kč)
■ relax v Černické oboře – naučná stezka 600 let starým lesem
Cena programu od 460 Kč

5. Projížďka přes hory i pod horami

■ výlet do Chýnovské jeskyně - největší v jižních Čechách
■ výlet na Mladovožicko – krátký výšlap k k hradu Šelmberk
■ návštěva jedinečné rozhledny Kovářka s kovářským muzeem, výklad podá sám kovář; nutno objednat
Cena vstupů: 110 Kč

6. Výlet do zoo

■ návštěva největší jihočeské zoo - tygři, lvi, medvědi v přírodním výběhu
■ výstup na rozhlednu Hýlačka - výhled na Tábor
■ procházka lesoparkem Pintovka nebo odpočinek v Táboře
Cena vstupů: 130 Kč

7. Kde se zastavil čas

■ výlet do Vysokého Chlumce na Sedlčansku, obce ve znamení lidových tradic
■ návštěva skanzenu lidových staveb a pivovaru Vysokých Chlumec
■ výstup na rozhlednu Kuníček jedinečnou křížovou cestou
■ návštěva Městského muzea v Sedlčanech, kde poznáte rybníkáře Krčína
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
Cena vstupů: 240 Kč
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Toulava aktivní
Dovolená plná zážitků na Monínci

■ Areál Monínec - lanový park, discgolf, tubing, lukostřelba, lanovka, bikepark,
relax u přírodního koupaliště, wellness, ubytování v hotelu Monínec.
■ ideální i pro zimní dovolenou - sjezdovka.
■ golf Čertovo břemeno
■ sportovní rybolov Forest fish (povolenka 1 den 650 Kč)
■ výlet na kolech po okolí na hrad Borotín (půjčení kol na Monínci), cena 250 Kč
■ výlet lanovkou - vesnice Ounuz, Poštovna ze Sněžky, ohrada s bizony, Huculští koně
Cena dle aktivit

Adrenalin na skalách

Toulava je jednou z nejlepších oblastí pro skalní lezení
■ cvičná ferrata Tábor
■ obtížná ferrata nad řekou Bechyně – nejnáročnější trasa v ČR s úžasným výhledem na řeku
■ skály v údolí Lužnice
■ lezení u Choustníku s prohlídkou hradu a výhledem do okolí
Cena: 5500 Kč pro skupinu max. 4 osob na jednoho horského vůdce UIAGM, možnost zajistit více vůdců

Housův mlýn plný zážitků

Speciální program v zážitkovém historickém skanzenu
■ jedinečná filmová zbrojnice, můžete fotit i zkoušet zbraně a zbroje ze slavných historických filmů
■ oběd či večeře v originální krčmě s vynikající kuchyní
■ centrum zážitkové zábavy pro skupinky i jednotlivce - dobové hry, husité a křižáci
■ otevřeno celoročně

Po řece do Bechyně

■ nejkrásnější část řeky Lužnice vede skalnatým údolím z Tábora do Bechyně
■ dvoudenní splouvání řeky na kánoích
■ půjčovny lodí v Táboře a v Bechyni
Cena od 260 Kč/2 dny/loď

Golf

■ 1. jihočeský golfový klub Bechyně
■ Golfový klub Čertovo břemeno

Na kole a pěšky

■ Přes 1000 km cyklo a turistických tras
■ Cyklotrasy: Mezinárodní trasa Praha-Wien, Cyklotrasa podél Lužnice, Monínecké cyklotrasy,
Blatnické okruhy, Tématické okruhy na Sedlčansku, Milevský čtyřlístek, Votická kopretina,
20 tématických okruhů toulání Toulavou
■ Pěší trasy - doporučujeme: Údolím Lužnice z Tábora do Bechyně, Stezka na Onen svět, Židova strouha
v Bechyni, Střezimířské vyhlídky, NS Drbákov - Albertovy skály, NS Krajem kamenů (Obec Petrovice)

Školní výlety
■
■
■
■
■
■
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Husitské muzeum Tábor – tématické lektorské programy
Zámecký resort Bechyně – prohlídky zámku, škola golfu
Klášter Milevsko – komentované okruhy
Housův mlýn Tábor – středověké hry
Zeměráj – interaktivní a poznávací zábava na stezce na boso, středověké vesnici aj.
splouvání řeky Lužnice

JIŽNÍ ČECHY

⁄ TOULAVA

Vybrané hotely a penziony

Hotel Nautilus ¬¬¬¬
Tábor
■ boutique hotel na Žižkově náměstí
v historickém centru Tábora
■ 22 pokojů všech kategorií včetně prezidentského
apartmá, wellness, noblesní restaurace

Hotel Dvořák ¬¬¬¬
Tábor
■ historický objekt bývalého hradu, komfortní
a prostorné pokoje, wifi, parkování zdarma
■ letní terasa, zážitková gastronomie, wellness,
pivní lázně
cena se snídaní: 875 Kč/noc

Hotel Gold Chotoviny ¬¬¬¬
Chotoviny
■ hotel uprostřed přírody, restaurace s gurmánskými
zážitky
■ luxusní wellness, slunná terasa, prostorné salónky,
vhodné pro svatby
cena s polopenzí: 830 Kč/noc

Hotel Monínec ¬¬¬
Monínec, Sedlec-Prčice
■ nádherný výhled, lanová dráha, bikepark,
koupání, sjezdové lyžování
■ luxusní ubytování, konferenční prostory
cena se snídaní: 870 Kč/noc

Hotel a Restaurace Panská a Residence Golf
a Černický zámeček ¬¬¬
Bechyně
■ Hotel Panská - český rodinný hotel v srdci
jižních Čech
■ Residence Golf – pobyt v přírodě nejen
pro hráče golfu
cena se snídaní: 700 Kč/noc

Penzion Thir
Tábor
■ ubytování v historickém centru Tábora,
kapacita 40 osob
■ vinný bar a restaurace, která vaří z 80 % jen
z lokálních surovin
cena se snídaní: 675 Kč/noc

Extra TIP: Karta Toulavka
Procestujte Toulavu s kartou Toulavka
■ Zážitková karta Toulavka nabízí více
než 50 bonusů a slev na vstupné
i na ubytování.
■ Pro jednotlivce i skupiny je zdarma
jen za vratnou zálohu 100 Kč
■ Všechny bonusy a slevy najdete na
www.toulava.cz/karta
Penzion U modré kočky
Votice
■ rodinné prostředí s vlastní restaurací
a pohodovým posezením v zahradě
■ akce pro děti Votické pohádkové léto, cyklozávod
Votická Kopretina, provozujeme rozhlednu Václavka
cena se snídaní: 350 Kč/noc

Penzion Strnadovský mlýn
Vršovice, Sedlčany
■ místo, kde se pohádkově vyspíte, kde se výtečně
vaří, kde můžete prožít i spoustu pozitivních
zážitků a odkud můžete vyrážet na výlety
cena se snídaní: 505 Kč/noc od dvou nocí

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Česká Kanada
Česká Kanada je oblast rozkládající se přibližně mezi městy Kunžakem, Dačicemi,
Slavonicemi, Novou Bystřicí a Jindřichovým Hradcem o rozloze téměř 300 km2. Místopisný název je odvozen od přírodního charakteru krajiny, pro který jsou typické početné vodní
plochy, rozsáhlé lesní komplexy s rozesetými balvany a poněkud sychravější podnebný ráz, nižší
průměrné teploty a vydatné srážky.

KONTAKT:
Informační středisko město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01, Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

Ráz krajiny je ideální pro pěší i cyklistické
výlety, návštěvu památek, ale i klidné toulky
přírodou. Množství zdejších rybníků je často
využíváno ke koupání, rybaření i vodním
sportům. Pro své mírně drsnější podnebí a
nadmořskou výšku má Česká Kanada velmi
dobré i sněhové podmínky. Oblast nabízí velké
množství běžeckých tras a najdete zde i dva
lyžařské vleky.
Do vzhledu měst v oblasti nejvíce promluvilo období renesance, a to především v památkových rezervacích
Jindřichův Hradec a Slavonice, které patří k perlám české architektury vůbec. Půvabnou ukázkou drobného
renesančního sídla je také zámek Červená Lhota u obce Pluhův Žďár.
Renesance dala dnešní vzhled také původně gotickému jindřichohradeckému hradu. Baroko obléklo do dekorativně bohatšího kabátu některé městské domy, ale vytvořilo i nové dominanty krajiny výstavbou kostelů,
klášterů a zámků. K nejvýznamnějším stavbám tohoto období patří kostel v Klášteře, zámky Jemčina, Pluhův
Žďár, ale i řada soch, sloupů a božích muk. Umění 19. století doplnilo výčet památek o zámek v Českém Rudolci
či Landfrasovu vilu v Jindřichově Hradci.
Na Jindřichohradecku i Slavonicku se dochovala řada pěkných lidových staveb, zejména zděných statků se
zdobenými branami, ovlivněnými barokem. Takové najdeme např. v Jindřiši nebo ve Starém městě pod Landštejnem. Zejména ve východní části oblasti bývalo poměrně četné židovské osídlení.
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TOP místa k návštěvě
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec - třetí největší památkový komplex v České republice
Muzeum Jindřichohradecka - s největším pohyblivým lidovým betlémem na světě – Krýzovými jesličkami
Aqua show sv. Florián v Jindřichově Hradci - unikátní podívaná s kombinací hudby, barev a videoprojekce
Rozhledna Rýdův Kopec - rozhledna vysoká 33 metrů u Děbolína cca 6 km od Jindřichova Hradce
Provaznické a Letecké muzeum v Deštné - historie i současnost provaznického řemesla a expozice
zaměřené na naše letce na frontách 2. světové války.
Státní zámek Dačice - nádherně zdobené interiéry, zařízené do stylu počátku 20. století.
Pomník kostky cukru v Dačicích - památník je věnován první kostce cukru z roku 1843
Slavonické podzemí - jedna z nejstarších částí města pravděpodobně související s gotickou zástavbou
z 13. století
Pevnostní areál Slavonice a Muzeum čs. opevnění Klášter - expoziční objekt vybavený dobovým
zařízením, výzbrojí a výstrojí československých vojáků.
Autorská originální keramika Maříž - možnost si vlastnoručně namalovat své keramické výtvory
Muzeum veteránů Nová Bystřice - první a největší muzeum amerických předválečných automobilů
v Čechách
Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice - muzejní expozice zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek

Tipy na výlety
• Jindřichohradecká úzkokolejka - více než století neodmyslitelně patří ke koloritu České Kanady dvě tratě
lokálky s rozchodem kolejí pouhých 760 mm a s délkou úctyhodných 79 km. Jižní trať vede romantickou
a zároveň drsnou krajinou přírodního parku Česká Kanada až do Nové Bystřice. V létě si cestující mohou
vychutnat jízdou vláčkem taženým historickou parní lokomotivou.
• Kaproun - jedno z nejmalebnějších nádražíček jižní trati, kde byl coby černý pasažér vyhozen z vlaku český
velikán Jára Cimrman.
• Hrad Landštejn – dominanta regionu Česká Kanada, průsečík turistických tras, cyklotras, vyhledávané
místo návštěvníků Jindřichohradecka.
• Rozhledna U Jakuba - pohled do krajiny, připomínající přírodní scenérie skutečné Kanady Severní Ameriky.
V okolí rozhledny se nachází krásné kaskády vodních ploch a zajímavé skalní útvary.
• Ďáblova prdel – jeden z nejznámějších skalních útvarů České Kanady.
• Bizoní farma v Rožnově - neopakovatelným zážitkem je výlet mezi bizony v malé osadě Rožnov.
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Další aktivity v regionu
Výlety s dětmi:

• Houbový park a ráj skřítků v Roseči u Jindřichova Hradce
park s hrami, scenériemi a soutěžemi, kde prožijete zábavný den s celou rodinou
• Jindrova naučná stezka u Jindřichova Hradce
stezka Jindřišským údolím se zábavnými a poučnými zastaveními pro děti s žabákem Jindrou
• Cesta pohádkovým lesem Slavonice
dvoukilometrová turistická trasa pro děti v lese Strážný vrch
• Výlet úzkokolejkou spojený s pěší túrou nebo cyklovýletem po České Kanadě například na hrad Landštejn

Naučné stezky:

• Naučná stezka kolem Dačic – 13 km dlouhá naučná stezka nabízí procházku po přírodních zajímavostech města Dačice a jeho bezprostředního okolí. Propojuje přírodní památky Toužínské stráně, Moravská
Dyje a Dubová stráň a další přírodně hodnotná místa
• Graselovy naučné stezky – vydejte se po stezkách místy, kde loupil a skrýval se „grázl“ Johann Georg
Grasel. Graselovy stezky vedou po obou stranách rakousko-české hranice
• Stezka 20. století Nová Bystřice – Česko-rakouská příhraniční stezka představuje ve dvou okruzích
historický vývoj místního regionu ve 20. století. Krátký okruh měří 19 km, dlouhý 30 km.

Gastrotipy
• Restaurace Černej pták Jindřichův Hradec
• Restaurace Udírna Jindřichův Hradec
• Bison Ranch Rožnov – restaurace nabízí jak tradiční jídla, tak místní speciality jako jsou např. bizoní steaky,
burgery či klobásy. Zapít je můžete pivem Bison, v němž je spojena česká receptura s belgickou technologií
• Grand hotel Černý orel Jindřichův Hradec – hotel má vlastní pivovar, v němž točí pivo plzeňského typu
• Restaurace v Hotelu Dyje v Dačicích
• Restaurace v Hotelu U Koníčka v Dačicích
• Restaurace Besídka Slavonice
• Restaurace Lesního hotelu Peršlák
• Kryzanova farma Mutišov Slavonice – výroba a prodej kravských sýrů, mléka, mléčných výrobků, vajec, medu
• Farma Hana Langová v Penikově u Slavonic – produkty ekologického zemědělství
• Sedelská kvalita v Sedle u Nové Bystřice – výroba regionálních produktů z čistě přírodních ingrediencí
s prodejnou v Jindřichově Hradci
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Poznejte Hradec s interaktivním průvodcem
Město Jindřichův Hradec vydává každoročně interaktivního průvodce POZNEJ HRADEC,
který umožňuje návštěvníkům a zejména rodinám s dětmi poznat město zábavnější formou,
navíc s možností soutěžit o hodnotné ceny.
• Průvodce je připravený v tištěné podobě nebo v podobě mobilní aplikace
• Okruh má celkem 45 zastavení
• Na 6ti zastaveních naleznete tajenkové slovo
• V infocentru pak obdržíte drobné odměny a můžete se zúčastnit slosování o hodnotné ceny

Cyklo
Česká Kanada je doslova protkaná sítí cyklotras. V informačních centrech oblasti je návštěvníkům k dispozici
brožura Na kole krajinou Jindřichohradecka, která nabízí tipy na cyklovýlety po České Kanadě. Například:
• Napříč Českou Kanadou
• Kolmo kolem lokálky
• Českokanadským pohraničím
• Jindrovou stezkou za rybníky
• a další…

Ubytování
Oblast České Kanady nabízí řadu ubytovacích zařízení různého typu, od luxusních hotelů, přes penziony,
priváty, hostely až po plně vybavené kempy.
Orientační ceny v CZK

Hotel 3-4*

Penziony

Hostely

Cena za dvoulůžkový pokoj

1.200 – 3.000

450 – 1.500

300 – 400

Cena za jednolůžkový pokoj

1.200 – 2.000

550 – 1.500

300 – 400

Gastronomie
Stravovací zařízení - orientační ceny (CZK/osoba)

Oběd/večeře

Speciality

Hospoda, krčma

150

200

Restaurace

200

250

Gourmet restaurant

250

400
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TURISTICKÁ OBLAST

Český Krumlov

Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy

Horažďovice
Sušice

Vítejte v Českém Krumlově!
Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty,
hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů
z celého světa, to vše je Český Krumlov - malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou,
obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.

KONTAKT:
Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
CZ - 381 01 Český Krumlov
+420 380 704 622-623
+420 380 704 619
info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info

Český Krumlov je...

■ město kulturního dědictví - 300 památkově chráněných objektů v historickém centru, druhý
největší hradní a zámecký komplex v České republice zapsaný na seznamu památek UNESCO,
nejstarší barokní divadlo na světě, Kláštery Český Krumlov
■ město umění a kultury – světoznámá galerie Egon Schiele Art Centrum, dochovaný fotografický
ateliér z počátku 20. století Museum Fotoateliér Seidel, desítky dalších muzeí, galerií a obchůdků
s uměleckými předměty, hudební festivaly s interprety věhlasného renomé jako Mezinárodní
hudební festival, Festival komorní hudby či Festival barokních umění, nezapomenutelný zážitek
z divadelního představení pod širým nebem na otáčivém hledišti v zámecké zahradě
■ město mnoha zážitků – historické Slavnosti pětilisté růže, Festival vína, Krumlovský vodácký
maraton, ochutnávka piva v místním pivovaru, jízda na voru či raftu po řece Vltavě, kostýmované
prohlídky města, kulinářské speciality
■ město kongresové a incentivní turistiky - konferenční prostory, 5* a 4* hotely, exkluzivní
historické prostory, zámecká zahrada, sportovní a historické hry, kulinářské zážitky
■ město obklopené krásnou přírodou vhodné pro dovolenou v pohybu - kopcovitá krajina
vhodná pro pěší turistiku, cyklistiku, vyjížďky na koních, hraní golfu, rafting a vodní putování
na Vltavě, v blízkosti Lipenské jezero, Chráněná krajinná oblast Blanský les, Národní park Šumava
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Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Blatná

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou
Soběslav

Protivín

Volyně

Vodňany

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk
Prachatice

Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí
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7.

PAMÁTKY A MUZEA - MUSÍTE VIDĚT:

Státní hrad a zámek Český Krumlov - zámecké barokní divadlo, nádherné prostředí zámecké zahrady,
úžasný výhled z ptačí perspektivy ze zámecké věže
Egon Schiele Art Centrum – celoroční výstava o životě a díle Egona Schieleho, výměnné výstavy klasického
umění 20. a 21. století, zahradní ateliér Egona Schieleho
Regionální Museum v Českém Krumlově – historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce
19. století, unikátní keramický model historického jádra města Český Krumlov, výměnné výstavy
Kláštery Český Krumlov – unikátní trojklášteří – 5 návštěvnických expozic, řemeslné dílny, výměnné výstavy,
workshopy, koncerty
Museum Fotoateliér Seidel – původní dochovaný fotografický ateliér z počátku 20. století, stále funkční
technické vybavení, rozsáhlá sbírka fotografického díla od dvou generací fotografů
Kostel Sv. Víta – architektonický skvost, gotický kostel z počátku 15. století
Synagoga Český Krumlov – zrekonstruovaný objekt bývalého židovského svatostánku, sloužící pro výměnné
výstavy, koncerty a jiné kulturní a společenské akce
Václavské sklepy – Mezinárodní galerie výtvarného umění

TIP: Český Krumlov CARD = 1 vstupenka do 5 muzeí
■
■
■
■
■

v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
úspora až 50 % z běžného vstupného
možnost čerpání karty celý kalendářní rok
přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
prodej v Infocentru Český Krumlov a v jednotlivých expozicích (kromě Klášterů Český Krumlov)

ATRAKTIVITY & ZÁŽITKY:

Grafitový důl Český Krumlov / Muzeum vltavínů / Muzeum loutek – Pohádkový dům / Muzeum útrpného práva /
Museum voskových figurín / Muzeum marionet / Zámecká kovárna / zahrada Kouzelné bylinky / Dům fotografie
/ Pivovar Eggenberg / Prohlídka města s místním průvodcem / Řeka Vltava - plavba na vorech, rafting, kánoe…

SLAVNOSTI & FESTIVALY:
Kouzelný Krumlov
Rallye Český Krumlov
Otáčivé hlediště v zámecké zahradě
Slavnosti pětilisté růže
Festival komorní hudby
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Dny evropského dědictví
Den s Handicapem – den bez bariér
Festival barokních umění
Svatováclavské slavnosti
Krumlovský vodácký maraton
Krumlovské podzimní recitály
Festival vína Český Krumlov
Krumlovský Advent a Vánoce
Krumlovský Masopust

duben – květen
květen
červen - září
červen
červen – červenec
červenec – srpen
září
září
září
září
říjen
listopad
říjen – listopad
prosinec – leden
únor

SPORT & VOLNÝ ČAS:

Vodáctví na Vltavě / Pěší a cykloturistika / Wellness / Tenis / Squash /
Plavecký bazén / Golf / Jízda na koních / Bowling / Kuželky / Koloběžky
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NAŠE TIPY:
SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO S ČESKÝ KRUMLOV CARD

Poznejte a zažijte Český Krumlov – středověké město zapsané na seznamu světového dědictví. Kulturní
památky vyprávějí příběhy šlechtických rodů, řeholních řádů, umělců a řemeslníků, kteří se nechali
inspirovat Českým Krumlovem…
■ prohlídka města s místním průvodcem / cca. 1,5 h
■ návštěva Hradního muzea a Zámecké věže / cca. 1,5 h
■ oběd ve stylové restauraci, krčmě či hostinci – menu / cca. 1,5 h
■ Kláštery Český Krumlov – bývalý minoritský klášter / cca. 1 h
■ osobní volno: Museum Fotoateliér Seidel + Egon Schiele Art Centrum + Regionální muzeum / cca. 3 h
Český Krumlov CARD zahrnuje jednorázový vstup do výše zmíněných muzeí a památek, celoroční nabídka
Orientační cena programu na osobu – dospělý cca. 1100,- Kč / student,
senior cca. 900,- Kč, skupina 15 – 40 osob

1 DEN V KRUMLOVĚ NESTAČÍ:
PO STOPÁCH UMĚNÍ, POHÁDEK
I TECHNICKÉHO POKROKU
1. den
■ Český Krumlov - příjezd, ubytování
■ prohlídka Státního hradu a zámku
Český Krumlov / Hradního muzea
■ prohlídka města s místním průvodcem
■ rožmberská hostina v hotelu Růže se
středověkým kulturním programem
2. den
■ prohlídka Klášterů Český Krumlov
■ osobní volno s Český Krumlov Card a individuální návštěva místních muzeí, galerií
■ nezapomenutelný zážitek z divadelního
představení na otáčivém hledišti či z koncertu některého z místních tradičních
hudebních festivalů
3. den
■ výlet do okolí – vyberte si z našich tipů:
obec Holašovice – památka UNESCO / hrad
Rožmberk / klášter Vyšší Brod / Elektrárna
Lipno / klášter Zlatá Koruna / Zámek
Hluboká / prohlídka pivovaru Budvar
v Českých Budějovicích
DOVOLENÁ V POHYBU
1. den
■ Český Krumlov - příjezd, ubytování
■ vyhlídková plavba centrem Českého Krumlova na ikonických plavidlech – vorech či krátké splutí Vltavy
přes krumlovské jezy na raftech, kánoích nebo kajacích
■ večeře ve středověké krčmě
■ noční prohlídka města s místním průvodcem
2. den
■ pěší (nordic walking) nebo cyklo výlet do blízkého okolí Českého Krumlova s místním průvodcem
(možnost zapůjčení holí nordic walking i kol v místních půjčovnách)
■ odpočinek v některém z místních wellness zařízení – hotel Růže / Svachovka – lázně Mladina /
Hotel Corona / Hotel Arcadie
3. den
■ také trochu kultury: osobní volno s Český Krumlov Card a individuální návštěva místních muzeí,
galerií a obchůdků
■ stále aktivně: výlet do okolí – vyberte si z našich tipů: Lipno nad Vltavou a Lipenské jezero /
zřícenina hradu Dívčí kámen / pěší výlet na horu Kleť a návrat zpět na koloběžkách
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ČESKÝ KRUMLOV PRO ŠKOLY

Nejen vodácké výlety a návštěvy památek, ale i rozmanité programy a přednášky šité na míru školám nabízí instituce v Českém Krumlově: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Museum Fotoateliér
Seidel, Kláštery Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum, Renesance v Krumlově aneb spěchej pomalu
za trubačem a medvědem…

UBYTOVÁNÍ

I když je Český Krumlov malé město, nabídka je opravdu široká – více než 200 zařízení z kategorie hotelů (3–5*),
penzionů, apartmánů, privátů, hostelů i kempů.
Orientační ceny v CZK

Hotel 4-5*

Hotel 3*+

B&B

Jiné

Cena za osobu
Dvoulůžkový pokoj

1.400 – 4.000

1.000 – 1.400

600 – 1.500

500 – 800

Cena za osobu
Jednolůžkový pokoj

1.400 – 3.700

1.100 – 1.800

600 – 1.500

600 – 1.500

Hotely s kapacitou osob 30+
Hotel Růže, Hotel Bellevue, Hotel The Old Inn, Hotel Zlatý Anděl, Hotel Mlýn, Hotel Vltava, Hotel Dvořák,
Hotel Gold, Hotel Latrán, Hotel Konvice, Hotel Corona, Hotel U Malého Vítka, Hotel Riverside Český Krumlov

GASTRONOMIE

Český Krumlov disponuje více než 150 stravovacími zařízeními - stylovými krčmami s otevřenými ohni,
hostinci i moderními gourmet restauracemi nejvyšší kvality.
Stravovací zařízení - orientační ceny (CZK/osoba)

Oběd/večeře

Speciality

Hospoda, krčma

270

550

Restaurace

350

650

Gourmet restaurant

750

1.200

NÁŠ TIP: Le Jardin Restaurant, Krčma Markéta, Papa´s Living Restaurant, Krčma Šatlava, Restaurant Laibon,
Krčma U Dwau Maryí, Jakub Restaurant, Švejk Restaurant, Restaurant Eggenberg, Hostinec Depo, Don Julius
Restaurant, Hospoda Na louži, Restaurant Pod Radnicí, Restaurant Konvice...
ZÁŽITEK: Rožmberské veselí v Hotelu Růže

PROHLÍDKY MĚSTA
S kvalifikovaným místním průvodcem
■ ceny: od 1.450 Kč / 1,5 hod.
■ nabízené jazyky: CZ, EN, D, F, ES, I, RUS, HU, JAP, ZH
■ maximální kapacita osob ve skupině 45

NÁŠ EXTRA TIP
Svatby - na zámku, v zámecké zahradě a dalších jedinečných historických vnitřních
i venkovních prostorách – se vším pomohou místní svatební agentury.
VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Třeboňsko
Jestliže nějaký kout české země stojí skutečně za vidění, pak nepochybně Třeboň
a její okolí. Je zajímavá svojí architekturou, cenná historií a podmanivá přírodními krásami.
Krajina Třeboňska je mimořádně cennou mozaikou rybníků, lesů, luk, rašelinišť a lidských sídel,
biosférickou rezervací UNESCO. Návštěvníci města, turisté, rybáři, cyklisté, vodáci, houbaři
i lázeňští hosté dnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené
na modré stuhy potoků a řek.

KONTAKT:
Turistické informační centrum města Třeboně
Masarykovo náměstí 103
379 01 Třeboň
+420 724 064 504
info@itrebon.cz
www.itrebon.cz

TŘEBOŇ – Město pro zdraví
těla i ducha
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Náměstí a historické centrum
Divadlo J.K.Tyla
Státní zámek Třeboň
Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klášter
Schwarzenberská hrobka
Pivovar Bohemia Regent
Dům přírody Třeboňska
Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického
Lázně Třeboň
a/ Lázně Aurora
b/ Bertiny lázně
Galerie buddhistického umění ve vodárenské věži
Vyhlídková plavba po rybníku Svět – Cesta okolo Světa
Třeboňský vláček
Akvárium Vratislavský dům

KAŽDOROČNÍ AKCE • Třeboň poetická • Amarylis na zámku a Květinová Třeboň • Řemeslné trhy • Anifilm •
Třeboňská šlapka • Otevírání lázeňské sezony • Třeboňská nocturna • Třeboňský divadelní festival • Festival
Okolo Třeboně • Historické slavnosti Jakuba Krčína • Lázeňská Třeboň • Myslivecká Třeboň • Mezinárodní jazzová
setkání • Rybářská Třeboň • Jihočeský festival zdraví • Svatováclavské slavnosti • Jabkobraní • Třeboňský advent
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Sedlčany

Orlík nad Vltavou

Klatovy
Blatná

Milevsko
Zvíkovské Podhradí

Horažďovice
Sušice

Tábor
Strakonice

Kestřany

Písek

Albrechtice Bechyně
nad Vltavou Týn nad Vltavou
Soběslav

Protivín

Volyně

Vodňany

Veselí nad Lužnicí

Hluboká nad Vltavou

Vimperk
Prachatice

Netolice

Jindřichův Hradec

Zliv
Lišov

Lhenice

Volary

Třeboň

České Budějovice

Nová Bystřice

Dačice
Slavonice

Zlatá Koruna
Horní Planá

Velešín
Český Krumlov
Kaplice

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod

Borovany
Trhové Sviny
Nové Hrady

Suchdol nad Lužnicí

JIŽNÍ ČECHY

Tipy na výlety
OKOLO TŘEBONĚ NEJEN NA KOLE

■ Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně
– 39 km, 22 zastávek
■ Naučná stezka pro pěší Okolo Světa
– 12 km, 16 zastávek
■ Naučná stezka Rožmberk – 22 km, 12 zastávek

OD TŘEBONĚ NA SEVEROZÁPAD
■ Centrum outdoorových programů
Slověnický mlýn
■ Lomnice nad Lužnicí
■ Naučná stezka Veselské pískovny (7 km)
a písečný přesyp u Vlkova

OD TŘEBONĚ NA SEVEROVÝCHOD
■
■
■
■

Pomník Emy Destinnové
Hrad a zámek Stráž nad Nežárkou
Zámek Jemčina
Roseč – Houbový park, Ráj skřítků a muzeum fosilií

OD TŘEBONĚ NA JIH
■
■
■
■
■
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Balíče

Vítejt

SLEVOVÝ BALÍČEK „Třeboň zážitková 2016“

Obsahem balíčku je 11 zážitků, které mohou turisté čerpat se slevou při návštěvě města od 1. dubna do 30. října
2016. Tento produkt - tištěný letáček se slevovými kupóny - lze získat v Turistickém informačním centru města
Třeboně na vyžádání.
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Vesnické muzeum Kojákovice
Chlum u Třeboně a Chlumecká rybniční soustava
Klikov a klikovská keramika
Suchdol nad Lužnicí
Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené blato – 4 km, 9 zastávek
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JIŽNÍ ČECHY

⁄ TŘEBOŇSKO

Pro děti a školní výlety
1. POZNÁVÁNÍ JE ZÁBAVA

• Procházka městem s Mildou Dubulíkem - Průvodce pro děti
Tvořivé akce s Mildou Dubulíkem – Jarní budíček, Vítání léta, Listopadání, Vánoce u Dubulíků
• Třeboňský zámek – Prohlídková trasa C + Výstavy Vodníci a strašidla, Erbovní bestie
• Radniční věž
• Dům přírody Třeboňska
• Dům Štěpánka Netolického
• Záchranná stanice Třeboň pro handicapované živočichy
• Za pověstmi a příběhy na kole – mapka trasy Když v dubu straší
• Exkurze za rybami na výlovy a sádky

2. UŽ VÁS BOLÍ NOHY?

• Cestujte kolem Světa vláčkem nebo lodí

3. PROJDĚTE SE za zdravím!

• na Stezku zdraví s cvičebními stanovišti nejen pro děti

4. PRAVIDELNÉ AKCE S PROGRAMEM PRO DĚTI
•
•
•
•
•
•
•

Anifilm – Mezinárodní festival animovaných filmů
Letní program na zámku
Historické slavnosti Jakuba Krčína
Čochtanova Třeboň
Jabkobraní
Pohádková Třeboň – festival loutkových divadel
Třeboňský advent a Čertovské rojeníčko

Gastrotipy
• Restaurace Šupina a Šupinka
www.supina.cz
• Restaurace Bílý jednorožec
www.restauracetrebon.cz
• Restaurace a kavárna U Míšků
www.misek.cz
• Řízková restaurace Kopretina
www.rizekprespultalire.cz
• Restaurace Adéla
www.adelatrebon.cz
• Restaurace Mlýnský Dvůr
www.mlynsky-dvur.cz
• Restaurace Dvorce
www.dvorce.cz
• Pivovarský sklep Zbrojnice
www.pivovar-regent.cz
• Krčma u Kellyho
www.krcmaukellyho.cz

• Kavárna Bon Tre
www.bon-tre.cz
• Cukrárna a kavárna POHÁDKA
www.trebon-ubytovani.cz
• Pizza a bowling restaurant Top Spin
www.topspintrebon.cz
• Pizzerie a kavárna Bistro 105
www.bistro105.cz
• Pergola U sv. Víta – výletní bistro
www.hele.cz/pergola-u-sv-vita
• Bistro U Sumečka Staňkov
www.usumecka.cz
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Přehled ubytovatelů - partnerů

Hotel Zlatá Hvězda
Masarykovo náměstí 107, Třeboň
T: + 420 384 757 111, E: mailbox@zlatahvezda.cz
www.zlatahvezda.cz

Hotel Bílý koníček
Masarykovo náměstí 97, Třeboň
T: +420 724 734 525, E: romantick-trebon@hotel.cz
www.bilykonicekhotel.cz

Design Hotel Romantick
K Bertě 183, Třeboň
T: +420 222 539 539, E: romantick-trebon@hotel.cz
www.romantick-trebon.hotel.cz

Apartmány Šupina a šupinka
Valy 155, Třeboň
T: +420 384 721 149, E: info@supina.cz
www.supina.cz

Penzion Bílý jednorožec
Žizkovo nám. 46, Třeboň
T: +420 724 065 785, E: recepce@bilyjednorozec.cz
www.bilyjednorozec.cz

Penzion Pohádka
Husova 67, Třeboň, T: +420 774 987 656
E: penzionpohadka@penzionpohadka.cz
www.trebon-ubytovani.cz

Penzion U Míšků
Husova ul. 11, Třeboň
T: +420 384 721 698, E: penzion@misek.cz
www.misek.cz

Penzion V Zahradách
Dukelská 182/I, Třeboň
T: +420 608 600 882, E: info@vzahradach.cz
www.vzahradach.cz

Penzion Admirál
Svobody 1282, Třeboň
T: +420 737 936 375, E: info@penzionadmiral.cz
www.penzion-admiral.cz

Penzion U Vejvodů
Hliník 578, Třeboň
T: +420 728 484 812, E: uvejvodu@email.cz
www.uvejvodu.penzion.com

Autokemp Třeboň
Domanín 285, Třeboň
T: +420 602 444 708, E: info@autocamp-trebon.cz
www.autocamp-trebon.cz

Sportkemp Doubí
Branná 108, Třeboň
T: +420 728 169 680, E: doubi@treb.cz
www.doubi.treb.cz

VÍCE NA WWW.JIZNICECHY.CZ
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Užijte si pohodu
v jižních Čechách

Perla nepravidelného
tvaru

Jezte a pijte
v jižních Čechách

jiznicechy

Aktivní
pohoda

jiznicechypohodove.cz

Jihočeský
oddech

jiznicechy

V roce 2016 vydala Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s turistickými oblastmi regionu.
Grafika Good Agency s.r.o., Tisk Rain tiskárna s.r.o. Tiskové chyby vyhrazeny. NEPRODEJNÉ.

Pohodový
venkov

