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Turistická oblast Prácheňsko

Seznam informačních center v turistické oblasti

Prácheňsko je území s bohatou historií, se spoustou drobných památek, s tajemnými hrady a vznešeně vyhlížejícími zámky. Oblast plná malebných vísek
s udržovanými lidovými zvyky a tradicemi, ale také zapadlých hájoven uprostřed šumících lesů. Přijďte a vyberte si ze široké škály řemeslných výrobků
a služeb oceněných certifikátem „regionální produkt – Prácheňsko“.

MIC Strakonice
Zámek 1, 386 01 Strakonice
 +420 380 422 744
IC Vodňany
náměstí Svobody 18
389 01 Vodňany
 +420 383 384 934

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 Strakonice
Gotický hrad a barokní zámek na soutoku
zlatonosné řeky Otavy a Volyňky.

Pohádková kovárna Selibov
Zážitkový areál nejen pro rodiny s dětmi byl
zřízen v budově technické památky z první
poloviny 19. století.

Mlýn Hoslovice
Unikátní, více než 400 let starý, zachovalý
vodní mlýn.

Jižní
Čechy
Včelín Krušlov
Krásný, ručně vyřezávaný soubor více než
osmdesáti včelích úlů.

Vodňany
Město známé svou husitskou minulostí
a rybářskou tradicí.
Volyně
Sgrafitová radnice a tvrz ze 14. století, kde
nyní sídlí městské muzeum.

Žižkův památník
u Sudoměře
Místo, kde se v roce 1420 odehrá
la první velká vítězná bitva husi
tů, v níž poprvé využili vozovou
hradbu. Vítězství zde připomíná
16 m vysoký památník Jana Žižky.

Radomyšl
Městys je svou historií spojen s řádem mal
tézských rytířů. Vysoko nad ním stojí mo
numentální barokní kostel sv. Jana Křtitele
s křížovou cestou.

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

Hrad Helfenburk
Zřícenina hradu s raně gotickým opev
něním. Strážní věž slouží jako rozhledna,
za pěkného počasí jsou odtud krásné
výhledy.

Víte , že ...

Náš tip:
1. Vodáctví je jedním z báječných způsobů, jak objevit Prácheňsko z jiného
pohledu. Podél toku řeky Otavy je
mnoho zajímavostí a na trase samozřejmě i spousta restaurací a kempů.
2. Strakonice jsou neodmyslitelně spjaty
s dudáckou tradicí a s postavou Švandy Dudáka. Vydejte se po jedenáctikilometrové naučné stezce a navštivte
místa, kudy Švanda chodil, hrál a rozdával radost.

Krokodýlí ZOO Protivín
Jedinečná sbírka více než 100 krokodýlích
jedinců.
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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.

