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Turistická oblast Třeboňsko

Seznam informačních center v turistické oblasti

Zajímavé svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými přírodními krásami – takové je Třeboňsko. Návštěvníci oblasti, turisté, rybáři, cyklisté, vodáci
i lázeňští hosté dnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako
perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. Třeboňsko je přímo stvořené pro
aktivní rodinnou dovolenou.

TOP 10

Státní zámek Třeboň
Dnešní podoba zámku je dílem renesan
čních stavitelů, kteří na místě gotického
hradu vystavěli sídlo rodu Rožmberků.
Schwarzenbergové jej obohatili barokní
mi dostavbami.

Trolejbus TMG 1907
Repliku historického trolejbusu TMG 1907
můžete vidět v Českých Velenicích, kde byla
první trolejbusová linka na českém území.

Turistické informační centrum
města Třeboně
Masarykovo náměstí 1
379 01 Třeboň
 +420 384 721 169
+420 724 064 504
Informační a kulturní středisko
Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 133
378 16 Lomnice nad Lužnicí
 +420 380 130 016
+420 724 157 968

Schwarzenberská hrobka
Dvoupodlažní novogotická sakrální stavba
ve tvaru pravidelného osmiúhelníku je ob
klopena anglickým parkem.

Informační středisko městyse
Chlum u Třeboně
Třeboňská 455
378 04 Chlum u Třeboně
 +420 722 418 068 (červen–
srpen), +420 384 797 873 (mimo
sezonu)
Infocentrum Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 25
391 81 Veselí nad Lužnicí
 +420 381 548 180
Informační centrum města
Suchdol nad Lužnicí
28. října 329
378 06 Suchdol nad Lužnicí
 +420 384 781 299

Informační centrum
České Velenice
Revoluční 245
378 10 České Velenice (Fenix)
 +420 602 377 111
Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

Navštivte
nový e-shop
Kostel Nejsvětějsí Trojice v Hamru
Malebná starobylá renesanční stavba si
jako jedna z mála našich svatyní uchovala
původní vzhled.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Chlumu u Třeboně
Kostel nechal vystavět v letech 1737–1745
majitel chlumeckého panství hrabě Jan
František z Fünfkirchenu jako projev díků
Panně Marii za záchranu života.

Veselská blata
Veselská blata tvoří několik vesnic na se
verozápad od Veselí n. L., které si nejvíce
zachovaly původní ráz.

Náš tip:
1. Víte, jaká tajemství skrývá Vitorazsko? Divoké a tajuplné příhraniční území v povodí horní Lužnice je plné
pověstí a zajímavých lidských osudů. Historicko-naučná cyklostezka, která vás tímto krajem provede, začíná
u zámku v Nových Hradech a částečně prochází územím CHKO Třeboňsko a územím Horního Rakouska.
2. Navštivte Dům Štěpánka Netolického v Třeboni se stálou interaktivní expozicí věnovanou rybníkářství a především osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Dům
nabízí také jedinečné galerijní prostory, konají se zde
přednášky, tvůrčí dílny, workshopy a různé kulturní akce.
3. Galerie buddhistického umění ve vodárenské věži
od významného českého architekta Jana Kotěry je
technickou památkou, uměleckou galerií a rozhlednou.
4. Veselské pískovny jsou ideálním místem pro rekreační
koupání, dálkové plavání a sportovní rybolov. Velmi
krásné koupání umožňují také pískovny na Suchdolsku.

Kamenné mosty u Staré Hlíny
Jedním ze záplavových mostů je most přes rybník Vítek,
jenž se objevil např. v pohádce Byl jednou jeden král.

Masarykovo náměstí
se starou radnicí v Třeboni
Masarykovo náměstí, obklopené měšťanskými
domy s renesančními a barokními štíty, je přiroze
ným centrem celé městské památkové rezervace.

Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí
Weisův dům pochází z přelomu
16. a 17. století. V pozdně renesančním
slohu jej nechal postavit veselský primátor
Martin Lomnický ze Šebínů.

Jižní
Čechy

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

Zámek Stráž nad Nežárkou
Zámek ve Stráži nad Nežárkou
je barokní feudální sídlo, vzniklé
přebudováním gotického hradu
rodu Vítkovců ze 13. století.
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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.

