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

TRADICE

ŽIVOT A TRADICE V ŽELEZNÝCH HORÁCH
(Příjemné formy poznání Železných hor, doporučeno pro rodiny s dětmi)
Železnohorský region je pestrou krajinou přecházející od polabských písníků, rybníků, potůčků a říček přes zvlněné podhůří s bohatým výskytem smíšených lesů až po
vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice.
Různorodost reliéfu CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory krajina
nabízí širokou škálu zachovalých přírodních krás. Krajina je jako stvořená pro toulky
přírodou. Poznávat můžete pěšky, na kole i koňmo, s využitím existujících koňských
rančů a jezdeckých stanic a kilometrů značených sportovních a naučných tras.
TermÍn: dle objednání (květen, červen), červenec – srpen (září) 2015 - 4 dny
UBYTOVÁNÍ: Autokempink Konopáč, hotelové pokoje se společným sociálním zařízením
Konopáč 37, 538 03 Heřmanův Městec,
GPS 49°56‘14.904“N, 15°38‘50.849“E. K dispozici je přírodní koupaliště, letní
kino, WIFI a parkování, řada hřištť, možnost uzamčení vlastních kol či táboráku.
Více na: www.zeleznehory-hm.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, možnost parkování v areálu ubytování
STRAVOVÁNÍ: všechna jídla dle programu jsou v ceně
CENA: 1 793 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

Kancelář
MAS Železnohorský region
Náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec

tel.:
e-mail:

+420 725 156 016
mas@zeleznohorsky-region.cz

www.zeleznohorsky-region.cz

PROGRAM

1. den

4 Ubytování
4 Oběd: Zámecká restaurace Choltice; nabídka regionálních pokrmů,
certifikovaný regionální výrobce
4 Zámek Choltice – výstavní expozice, kaple sv. Romedia, přírodní park prohlídka
4 Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích u Svinčan – rozhledna,
herní prvky, stezka Budď FIT, naučná stezka Raškovickými lomy – výstup
na rozhlednu
4 Večeře: Autokempink Konopáč
4 Volný program: koupání, volejbal, dětský hřiště

2. den

4 Snídaně: Autokempink Konopáč
4 Keltský Archeoskanzen Nasavrky - prohlídka
4 Oběd: Hotel Šustr - nabídka regionálních pokrmů,
certifikovaný regionální výrobce
4 Babiččin Dvoreček v Licibořicích – typická zemědělská usedlost se všemi
zástupci hospodářských zvířat českého venkova, možnost ochutnávky
regionálních sýrů, možnost svezení na koni, programy pro děti
- prohlídka
4 Večeře: Autokempink Konopáč

3. den

4 Snídaně: Autokempink Konopáč
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: Autokempink Konopáč

4. den

4 Snídaně: Autokempink Konopáč
4 Odjezd z ubytování
4 Další doporučený individuální program
(není zahrnuto v ceně):
4 Relaxační centrum Meandry Struhy Veselí
4 Písníky Mělice – možnost koupání
Pozn.: některou část programu dle doporučení
lze absolvovat i na kole (vlastní či z půjčovny)
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Více informací na:

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.

