TÁBOR A ČESKÁ KANADA
 Stráž nad Nežárkou – bývalé sídlo Emy Destinové
 Zámek Červená Lhota
 Vila Hany a Edvarda Benešových
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 7.00 hod. (z Prahy). První zastávkou bude husitské město Tábor.
Prohlédnete si nejen historické centrum města, ale zajdete i do muzea asi nejpopulárnější sladkosti
na světě – čokolády. Přejedete do Jindřichova Hradce. Zde si prohlédnete historický střed a zámek,
který je po Pražském hradě a zámku v Českém Krumlově třetím největším zámeckým
komplexem České republiky. Odjezd na ubytování.
2. den: po snídani vás čeká návštěva zámku ve Stráži nad Nežárkou. Zámek je bývalým sídlem
Emy Destinové, nejen operní pěvkyně, ale i vášnivé rybářky a milovnice přírody. Seznámíte se nejen
s historií, ale i současností zámku. Následuje přejezd a malá procházka k zaniklé vesnici Nové Mlýny,
popř. k nejsevernějšímu bodu Rakouska. Poté se vydáte do „malé Telče“ - Slavonic,
označovaných někdy také jako „perla západomoravské renesance“. Cestou si krátce prohlédnete
bunkry patřící k opevnění z let 1935 – 38 a navštívíte „srdce České Kanady“ hrad Landštejn.
Vpodvečer návrat na ubytování.
3. den: po snídani vyrazíte na prohlídku Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci. Krýzovy jesličky
jsou největším lidovým mechanickým betlémem na světě a jsou zapsány v Guinessově knize rekordů.
Před polednem přejezd a návštěva nejpohádkovějšího zámku v Čechách – Červené
Lhoty. Vrcholem dne bude prohlídka vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, která byla
skutečným domovem manželů Benešových a kam přijíždělo na návštěvu mnoho významných
osobností. V pozdních odpoledních hodinách odjezd. Předpokládaný návrat do 21.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klima, DVD, bar), 2 noci se snídaní v hotelu (2lůžkový
pokoj s příslušenstvím), služby průvodce CK
Cena nezahrnuje: 1lůžkový pokoj + 1 210,- Kč
Sleva: 3. a 4. osoba na přistýlce sleva 200,- Kč
Doporučená částka na vstupy: 800,- Kč
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