ČESKÝ KRUMLOV





Perla jižních Čech
Plavba parníkem po Lipně
Stezka korunami stromů
Ubytování přímo v Českém Krumlově

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 7.00 hod. (z Prahy v 5.30 hod.). V dopoledních hodinách příjezd do Zlaté
Koruny, kde si prohlédnete klášter cisterciáků, který si díky své poloze v hlubokém údolí udržel
mnoho z původní atmosféry, a který je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické
architektury ve střední Evropě. Po prohlídce přejedete pod horu Kleť (1083 m), na kterou vyjedete
lanovkou. Na vrcholku kopce najdete neogotickou rozhlednu s restaurací vybudovanou v letech
1822–1825 knížetem Josefem Schwarzenbergem, což z ní činí nejstarší kamennou rozhlednu
v Čechách, ze které se vám otevřou výhledy na Šumavu, Třeboňskou pánev, Novohradské hory
i rakouské Alpy. V odpoledních hodinách přejedete Českého Krumlova – perly jižních Čech. Zde se
vydáte na prohlídku jednoho z nejkrásnějších měst, které je již od roku 1992 zapsáno na
seznamu UNESCO. Z každé uličky i z každého zákoutí na vás dýchne středověká atmosféra.
2. den: po snídani se vydáte na prohlídku dominanty města – zámku Český Krumlov. V zámecké
zahradě najdete otáčivé hlediště, jedno z mála svého druhu na světě. Po prohlídce přejedete do obce
Lipno, kde se projdete po Stezce korunami stromů. K té je možné dojít pěšky nebo se nechat vyvézt
lanovkou. První stezka korunami stromů u nás je citlivě zasazena do smíšeného lesa a je zakončena
40metrovou vyhlídkovou věží. Poté se vydáte na okružní projížďku po největší české vodní nádrži
Lipno, které se často přezdívá „české moře“. V podvečer odjezd, předpokládaný návrat do 21.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klima, DVD, bar), 1 noc se snídaní v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), služby místního průvodce, služby průvodce CK
Cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj + 490,- Kč
Sleva: 3. a 4. osoba na přistýlce sleva 100,- Kč/zájezd
Doporučená částka na vstupy: 1 000,- Kč

TERMÍN
08.05.-09.05.
04.09.-05.09.

CENA
2 190
2 190

ODJEZDY
ACDKT
ACDKT

Č. ZÁJEZDU
21LCKL01
21LCKL02

