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

RELAX

KLID A ODPOČINEK V ŽELEZNÝCH HORÁCH
(Nenáročné formy poznání Železných hor, doporučeno pro aktivní seniory)

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, zkoušet 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: Mladotický mlýn, 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím
Mladotice 6, 538 43 Ronov nad Doubravou,
GPS 49°52‘9.049“N, 15°32‘46.320“E. Wi-Fi, možnost uzamčení vlastních kol.
Více na : www.mladotickymlyn.cz.
Příjezd: v příslušný den mezi 12 a 14 hodinou (nejpozději do 17 hodin)
Odjezd: v příslušný den do 10 hodin
DOPRAVA: vlastní, možnost parkování v areálu ubytování
STRAVOVÁNÍ: všechna jídla dle programu jsou v ceně
CENA: 2 739 Kč za osobu
4 Cena zahrnuje: stravování, ubytování a vstupy do jednotlivých expozic
dle programu
4 Price does not include: vstupy a oběd v Kutné Hoře (individuální program)
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www.zeleznohorsky-region.cz

PROGRAM

1. den

4 Ubytování
4 Oběd: restaurant U Slunce v Heřmanově Městci
4 Heřmanův Městec
- Geolokalita Národního geopaku Železné hory
– „Město dvou moří“ - prohlídka
- Židovské památky – synagoga, Galerie Cyrany,
Židovský hřbitov - prohlídka
- Hřebčín a Zámek se zámeckým parkem – prohlídka exteriérů
4 Večeře: Mladotický mlýn

2. den

Snídaně: Mladotický mlýn
Berlova vápenka v Závratci - prohlídka
Oběd: restaurace SRC Lihovar Třemošnice
Zřícenina hradu Lichnice – prohlídka
Galerie Josefa Cipryána – vyřezávané sochy motorovou
pilou – certifikovaný regionální výrobce - prohlídka
4 Večeře: Mladotický mlýn
4
4
4
4
4

3. den

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

4. den

Snídaně: Mladotický mlýn
Odjezd z ubytování
Expozice Po stopách Keltů Nasavrky – prohlídka
Oběd: Hotel Šustr – nabídka regionálních
pokrmů, certifikovaný regionální
výrobce
4 Keltský Archeoskanzen Nasavrky
- prohlídka
4
4
4
4
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www.zeleznohorsky-region.cz.
Agent: MAlá CEstovní
Kancelář, Luboš Závorka CK
538 25 Nasavrky 1 – Zámek
tel.:
+420 469 677 555

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

Travel Agency MA.CE.K připraví individuální 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.

