
 

 

 
TŘEBOŇ A NOVOHRADSKO 

 Ubytování v Třeboni u rybníka Svět 
 V době svatováclavských slavností 

 
PROGRAM ZÁJEZDU:  
1. den: odjezd z Plzně v 7.00 hod. (z Prahy v 5.30 hod.), první zastávka bude v Lomci u Vodňan, kde si 
prohlédnete poutní kostel Jména Panny Marie s unikátním oltářem s bohatými řezbami, který je 
zmenšenou napodobeninou Berniniho papežského oltáře v chrámu sv. Petra v Římě. Poté vás 
čeká Třeboň. Historická část je obrazem města doby vrcholné éry rybničního hospodářství 16. století, 
s dominantami areálu renesančního zámku, gotického kláštera a kostela, se souborem renesančních 
a barokních měšťanských domů a půvabnou radniční věží na náměstí. Projdete se celým městem, kde 
nebude chybět zámek Třeboň, Muzeum Štěpánka Netolického, a projdete se po hrázi rybníku Svět 
až do parku ke Swarzenberské hrobce. Také můžete posedět ve vyhlášené řízkové restauraci 
Kopretina nebo si zajít do pivovaru Regent. Vpodvečer ubytování v hotelu. 
2. den: po snídani se vydáte do Nových Hradů. Gotický hrad je jedním ze symbolů města a výraznou 
dominantou. Jeho expozici tvoří obrazová galerie, nejrozsáhlejší portrétní galerie Buquoyského rodu 
v Čechách, historického empírového nábytku, lovecké zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého skla 
– hyalitu. Ve zbylém dopoledni můžete zvolit nenáročnou procházku Terčiným údolím. V údolí řeky 
Stropnice u Nových Hradů založil hrabě Buquoy na přání své manželky Terezie přírodní park s řadou 
okrasných stromů, upravenými cestami s lavičkami, několika romantickými stavbami, a jedním z 
nejhezčích míst, umělým vodopádem. V odpoledních hodinách se zastavíte v Buškově hamru, v 
jednom ze zachovalých funkčních hamrů na území ČR. Poslední zastávkou bude Památník Jana 
Žižky z Trocnova. Tato národní kulturní památka je věnována Janu Žižkovi, husitství a jeho účasti v 
husitském hnutí s ukázkou dochovaných předmětů ze 14. – 17. století, které byly nalezeny při 
archeologických průzkumech trocnovských dvorců. Předpokládaný návrat do 21.00 hod. 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klima, DVD, bar), 1 noc se snídaní v hotelu (2lůžkový 
pokoj s příslušenstvím), služby průvodce CK 
Cena nezahrnuje: 1lůžkový pokoj + 390,- Kč 
 
Doporučená částka na vstupy: 500,- Kč 
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