ČESKÁ KANADA
A TŘEBOŇSKO

Telč, Třeboň, Kaproun, Landštejn, Slavonice, Ďáblova prdel,
Jindřichův Hradec, Červená Lhota

Termín: 2. - 5. června 2022
(čtvrtek - neděle)
Cena: 5990 Kč
Nástupní místa: Nové Město nad Metují, Náchod, Jaroměř, Hradec Králové a další místa na
trase na dotaz dle počtu klientů
Cena zahrnuje: doprava autobusem, poplatky a parkovné, 3x nocleh v hotelu; 3x polopenze, služby
průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: nepovinné vstupné, parní vlak – bude upřesněno v pokynech, nápoje k večeři
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z Náchoda a okolí v ranních hodinách. Cestou prohlídka města Telč, které je
zapsané na seznam UNESCO a má krásné renesanční náměstí a zámek. Odpoledne dojezd na
ubytování do města Třeboň, do hotelu Svět k rybníku stejného názvu, procházka po okolí,
Schwarzenberská hrobka, zámek, náměstí, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani začneme náš celodenní program na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci a
parním vlakem se projedeme úzkokolejkou směr Nová Bystřice, ale vystoupíme v místě, kde byl z
vlaku vyhozen Jára Cimrman – v lesích na nádraží Kaproun, poté přejezd autobusem pod unikátním
hradem z doby románské – Landštejn, prohlídka a k večeru přejezd přes Chlum u Třeboně zpět na
ubytování, večeře
3. den: Po snídani se projdeme po naučné stezce ke skalnímu útvaru v České Kanadě Ďáblova
prdel a cestou vystoupáme také na rozhlednu U Jakuba na Havlově hoře. Odpoledne přejezd
autobusem do Slavonic, město na pomezí Čech, Moravy a Rakouska proslavily překrásné
renesanční měšťanské domy s bohatě zdobenými štíty, návrat ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd k domovu, ale cestou ještě navštívíme centrum Jindřichova Hradce s
muzeem, kde nás zaujmou hlavně Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě,
který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. A odpoledne se přesuneme do pohádky, k zámku
Červená Lhota a naše putování ukončíme prohlídkou interiéru. Poté přejezd ČR, návrat do míst
nástupu do 21:00 hod.
Program je orientační, lze upravit průvodcem s ohledem na počasí.
Pokyny k odjezdu budou týden před konáním zájezdu.

