
AKTIVITY A ADRENALIN 
V ŽELEZNÝCH HORÁCH       
(Aktivní formy poznání Železných hor, 
doporučeno pro aktivní návštěvníky všech generací)

Zveme vás do zahrádky v srdci Evropy – České republiky, do Železnohorského regionu 
na východě Čech a pomezí Českomoravské vysočiny. Kraje hlubokých údolí, peřejnatých 
řek a romantických skal, dalekých výhledů, historických památek, kde na vás dýchne 
genius loci. Do regionu žijícímu kulturními programy s bohatou nabídkou sportovních 
aktivit. Železnohorský region vás jistě uspokojí kvalitou ubytování i nabídkou regionálních 
produktů či kuchyně. Co k tomu budete potřebovat: vlastní auto, touhu poznávat, zkou-
šet a ochutnávat, dobrou náladu a slunce v srdci. Na vaši dovolenou uprostřed přírody 
můžete navázat návštěvou Prahy, Litomyšle, Kutné Hory. Je to, co by kamenem ohodil. Se 
zajištěním ubytování a doporučením programu vám rádi pomůžeme.
 

TERmíN: dle objednání (květen, červen), červenec – srpen (září)  2015  -  4 dny
UBYTOVÁNí: Penzion Lipina, apartmány
Lipina 3, 538 21 Mladoňovice, GPS 49°53‘12.509“N, 15°44‘43.173“E. 
4 apartmánech s kapacitou až 20 lůžek, Každý apartmán má vlastní sociální zařízení a 
plně vybavenou kuchyň s jídelním stolem. K dispozici je WIFI a parkování, multifunkč-
ní hřiště, možnost uzamčení vlastních kol. Více na: www.penzionlipina.cz.
Příjezd: v příslušný den mezi 12 a 14 hodinou (nejpozději do 17 hodin) 
Odjezd: v příslušný den v 10 hodin
Služby: půjčovna jízdních kol 100,- Kč/den
DOPRAVA: vlastní, parkování v areálu ubytování
STRAVOVÁNí: všechna jídla dle programu jsou v ceně  
CENA: 2 310 Kč  za osobou 
4 Cena zahrnuje:  stravování, ubytování a vstupy do jednotlivých expozic 
     dle programu  
4 Cena nezahrnuje:  vstupy a oběd v Kutné Hoře (individuální program), 
     další doporučené služby dle programu 

LOGO MANUÁL

Kancelář
mAS Železnohorský region
Náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec

tel.: +420 725 156 016
e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

mAS Železnohorský region
Agent: Travel Agency www.ckmacek.cz

AKTIVITY

Počítač
Lístek s poznámkou
Opravit Agent ... naCK MACEK a web nechat... u všech balíčků



PROGRAm

Praha
Pardubice

Liberec

České Budějovice
Brno

OstravaPlzeň
MAS 
Železnohorský
region 

1. den
4Ubytování
4Oběd: Penzion Čtyřlístek na Seči – nabídka regionálních pokrmů, pivní lázně, 
    certifikovaný regionální výrobce  
4Seč -  největší přehradní nádrž Pardubického kraje, možnost koupání, 
    vodních sportů; prohlídka zříceniny hradu Oheb
4Vesnické muzeum Regionu v Kovářově s prodejní expozicí certifikovaných 
    regionálních produktů z Železných hor - prohlídka, geolokalita Národního 
    geoparku Železné hory, možnost projíždďky na koni (není zahrnuto v ceně)
4Večeře: Penzion Lipina 
4Ochutnávka regionálních výrobků – sýry z místní produkce

2. den
4Snídaně: Penzion Lipina 
4Přehrada Pařížov – prohlídka exteriéru
4Procházka údolím Doubravy (délka dle individuální konzultace a zdatnosti)
4Oběd: SRC Lihovar Třemošnice
4Lovětínská rokle, možnost prohlídky zříceniny hradu Lichnice 
    (není zahrnuto v ceně)
4Pivovar Žlebské Chvalovice, regionální výrobce piva – certifikovaný výrobek
4Večeře: Penzion Žlebská Lhotka, certifikovaný regionální výrobce  

3. den
4Snídaně: Penzion Lipina 
4Celodenní prohlídka Kutné Hory – památka UNESCO 
    (město zvané pokladnice a klenot země, významné památky, historie hornictví).
4Oběd: dle vlastního výběru (v Kutné hoře se nachází řada restaurací)  
4Večeře: Penzion Lipina 

4. den
4Snídaně: Penzion Lipina 
4Odjezd z ubytování
4Další doporučený individuální program (není zahrnuto v ceně):
4Rekreační oblast Podhůra u Chrudimi 
   (rozhledna Bára, Lanové centrum, geolokalita 
   Národního geoparku Železné hory, 
   SinglTrack,…)
Pozn.: některou část programu dle doporučení 
lze absolvovat i na kole (vlastní či z půjčovny)

Travel Agency MA.CE.K připraví individu-
ální program pro vás nebo skupinu podle 
vašich požadavků. Průvodce v angličtině 
nebo v ruštině – první den hodina/300 Kč, 
víc hodin 200 Kč pro jednotlivce a skupiny.

Agent: MAlá CEstovní 
Kancelář, Luboš Závorka CK
538 25 Nasavrky 1 – Zámek
tel.: +420 469 677 555

mobil: +420 720 357 076
fax: +420 469 677 566
e-mail:  ckmacek@ckmacek.cz
Agent: www.ckmacek.cz

Více informací na: 
www.zeleznohorsky-region.cz.




