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Turistická oblast Písecko‑Blatensko

Seznam informačních center v turistické oblasti
TIC Písek
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
 +420 387 999 999

TO Písecko-Blatensko tvoří vstupní bránu do jižních Čech směrem od Prahy či
Plzně. Regionem protékají řeky Otava a Vltava, které se slévají pod hradem Zvíkov a mohutní jezerem Orlík. Krajina blatenských rybníků je protkána sítí méně
známých turistických tras a cyklostezek. Přirozenými centry jsou města Blatná
se zámkem a Písek s nejstarším mostem v Česku a největším interaktivním prostorem pro děti ve střední Evropě (Sladovna – galerie hrou).

IC Blatná
tř. J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
 +420 383 311 260

Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

TOP 10

Navštivte

nový e-shop

Hrad Zvíkov
Král českých hradů. Areál je otevřen celo
ročně.

Tvrze Kestřany
Unikátní komplex dvou gotických tvrzí
a barokního zámku, z řeky Otavy se zde
v létě rýžuje zlato.

Zámek Orlík
Zámek je obklopen anglickým parkem,
přímo pod ním je kotviště pro výletní lodě.

Zemský hřebčinec
V areálu národní kulturní památky z režné
ho zdiva se dodnes chovají majestátní koně.

Náš tip:
1. Region Blatenska láká k putování tajemnou krajinou,
ve které se mísí stopy keltského osídlení s památkami raného křesťanství. Minout byste neměli Čertovy
kameny, zříceninu hradu Křikava u Černívska nebo
tajemnou kamennou poustevnu, o které se uvažovalo i jako o megalitické stavbě.
2. Lodní doprava na orlickém jezeře nabízí plavbu
od zámku Orlík k hradu Zvíkov. Pro děti jsou připravena pirátská přepadení pod hradem Zvíkov.
3. Po stopách dobrého vojáka Švejka můžete putovat
pěšky či autem a navštívit Putim, Vráž, Květov a další
malebné vesnice. Žádejte speciálního průvodce.
4. V zámku Vráž sídlí lázně, které léčí tamějším klimatem a rašelinou. Krom toho zde mají bylinkovou
zahrádku a na zámecké terase vám bude opravdu
chutnat.

Jižní
Čechy
Zámek Blatná
Zámek lemuje park s pasoucími se daňky,
jen pár kroků od něj se vaří pivo a z ovoce
tu vyrábějí pálenky.

Kapličkový hřbitov
Albrechtice nad Vltavou
Hřbitov je jedinečný svými malovaný
mi kapličkami, ve kterých najdete verše
o mrtvých.

Zámek Lnáře
Součástí zámku je muzeum koček a krásná
udržovaná zahrada, na zámku se můžete
i ubytovat.

Lázně Vráž
Lázním se přezdívá „malá Hluboká“.

Víte , že ...

Město Písek
Historický klenot na řece Otavě se pyš
ní citlivě rekonstruovaným historickým
centrem a řadou unikátních památek.

Mapy,
prospekty,
letáčky,
propagační
materiály
a mnohem více...
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Kadovský viklan
Krajina Blatenska je bohatá na za
jímavé geologické útvary, viklan
u Kadova je unikát.

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

