
 

nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad  
       tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558 

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz  

 
Upřesněné pokyny k zájezdu č. 230/18 

 
 

 
 

 
Poznávací zájezd s pěší turistikou. Seznámíte se s památkami architekta Jana Blažeje Santi-
niho Aichla a doprovázet vás bude romantická říčka Střela. V programu jsou prohlídky upra-
vených měst a městeček. Vycházky a nenáročné túry vás zavedou malebnou krajinou na 
pěkné vyhlídky i do svérázného skalního městečka.  
 

Odjezd: pátek 13. 7. 2018  

Dvůr Králové n. L., autobusové nádraží 6.00 hodin, Dvůr Králové n. L., vlakové nádraží 6.05 hodin, Lipnice, 6.10 

hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 6.50 hodin, Jičín, autobusové 

nádraží 7.15 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 8.20 hodin (účastníci budou 

odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m). 

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít rychlíku s odjezdem ve 4.00 ho-

din z Liberce a s příjezdem do Dvora Králové v 5.55 hodin.  

Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění těch-

to vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu.  V případě, že na některé nástupní 

místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: neděle 15. 7. 2018 

Předpokládaný příjezd do Dvora Králové v 19.30 hodin. Odjezd rychlíku do Liberce ve 19.56 hodin. 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, zajišťuje dopravní společnost AD-Zikmund (včetně prodeje kla-

sických nápojů). Vedoucím je Ivana Soukupová, tel. 608 622 808. Telefon průvodkyně lze použít pouze ve dnech 

zájezdu. Používejte telefonické spojení do cestovní kanceláře.  

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 30,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: Žlutice, penzion Žlutice, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení. Několik lůžek je zajištěno 

v bungalovech vybavené sociálním zařízením, televizí a Wi-Fi, dvoulůžkové ložnice.  

Stravování: snídaně částečně formou bufetového stolu.  Lze doobjednat večeře v hodnotě 260,- Kč. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni 

na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd.   

Vstupné: MARIÁNSKÁ TÝNICE – kostel a expozice, dospělí 50 Kč, senioři 30 Kč, MANĚTÍN – zámek, dospělí 

90 Kč, senioři nad 65 let 60 Kč, CHYŠE – zámek, dospělí 100 Kč, senioři nad 65 let 70 Kč, PLASY – klášter, do-

spělí 90 Kč, senioři nad 65 let 60 Kč, KRAKOVEC – hrad, dospělí 70 Kč, senioři 50 Kč, LUŽNÁ U RAKOVNÍ-

KA – možnost prohlídky železničního muzea, dospělí 90 Kč, senioři 50 Kč.  

 

 

 

 

 

Program  

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do západních Čech.  
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MARIÁNSKÁ TÝNICE – cisterciácký klášter a poutní kostel. Plány vypracoval architekt J. B. Santini Aichl. 

Možnost prohlídky muzea s bohatými expozicemi. 

MANĚTÍN – barokní perla západních Čech. Možnost prohlídky zámku, který do barokního slohu přebudoval Jan 

Blažej Santini Aichl. Bohatá sochařská výzdoba města, sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí.  

NEČTINY – novogotický zámek s cimbuřím, vycházka zámeckým parkem.  

ŽLUTICE – středověké město s historickými památkami.  

2. den:  

CHYŠE – možnost prohlídky interiéru zámku zahrnující reprezentační i obytné části včetně pokoje Karla Čapka. 

Vycházka rozsáhlým zámeckým parkem. Součástí zámeckého areálu je panský pivovar. Možnost ochutnávky míst-

ního piva.  

RABŠTEJN NAD STŘELOU – nejmenší město ve střední Evropě leží mimo hlavní komunikace na hranici Plzeň-

ského, Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje. Dominantou městečka, které má něco přes 20 obyvatel, je 

barokní zámek. Zajímavá je i zřícenina gotického hradu, klášter a soubor lidových staveb s kamenným mostem. Vy-

cházka  

ŽIHLE – šestikilometrová vycházka nedalekým skalním městečkem Viklan se zajímavými skalními útvary.  

PLASY – cisterciácký klášter je národní kulturní památkou. Obnovován v barokním stylu, byl postaven podle plánů 

J. B. Santiniho Aichla a K. I. Dientzenhofera. Možnost prohlídky zajímavého interiéru.  

3. den:   

KRAKOVEC – hrad představuje vrchol hradní architektury. Před odjezdem do Kostnice zde působil mistr Jan Hus. 

RAKOVNÍK – královské město, krátká zastávka v historickém centru města, Pražská brána, zvonice, radnice, 

chrám sv. Bartoloměje.  

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA – možnost prohlídky železničního muzea.  

V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.den:  

Přesun Z Prahy, Černý Most do Mariánské Týnice  125 km, 2 hodiny 



 

MARIÁNSKÁ TÝNICE – cisterciácký klášter a poutní kostel. Plány vypracoval architekt J. B. Santini Aichl. 

Možnost prohlídky muzea s bohatými expozicemi. Prohlídka 90 minut. 

11.00 – 13.00 hodin 

 

Přesun 21 km, 30 minut    

MANĚTÍN – barokní perla západních Čech. Možnost prohlídky zámku, který do barokního slohu přebudoval Jan 

Blažej Santini Aichl. Bohatá sochařská výzdoba města, sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí. Prohlídka 60 min. 

14.00 – 15.30 hodin 

 

Přesun 10 km, 10 min   

NEČTINY – novogotický zámek s cimbuřím, vycházka zámeckým parkem.  

15.40 – 16.30 

 

Přesun 20 km, 20 minut    

ŽLUTICE 

17.00 hodin 

Ubytování, prohlídka města 

 

2.den 

Přesun se Žlutic 10 km, 15 min  
CHYŠE – možnost prohlídky interiéru zámku zahrnující reprezentační i obytné části včetně pokoje Karla Čapka. 

Vycházka rozsáhlým zámeckým parkem. Součástí zámeckého areálu je panský pivovar. Možnost ochutnávky míst-

ního piva.  

9.00 – 11.00 

 

Přesun do Rabštejna 30 km  40 min 

RABŠTEJN NAD STŘELOU – nejmenší město ve střední Evropě leží mimo hlavní komunikace na hranici Plzeň-

ského, Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje. Dominantou městečka, které má něco přes 20 obyvatel, je 

barokní zámek. Zajímavá je i zřícenina gotického hradu, klášter a soubor lidových staveb s kamenným mostem. 

Vycházka  

11.40 – 12.30 hodin 

 

Přesun 10 km, 10 min    

ŽIHLE – šestikilometrová vycházka nedalekým skalním městečkem Viklan se zajímavými skalními útvary. 

12.45 – 14.30 hodin 

 

Přesun 30 km  30 min 

PLASY – cisterciácký klášter je národní kulturní památkou. Obnovován v barokním stylu, byl postaven podle plánů 

J. B. Santiniho Aichla a K. I. Dientzenhofera. Možnost prohlídky zajímavého interiéru.  

15.00 – 16.30 

 
Přesun 35 km, 45 minut    

ŽLUTICE 

 
3.den:  

Přesun 55 km, 70 minut   

KRAKOVEC – hrad představuje vrchol hradní architektury. Před odjezdem do Kostnice zde působil mistr Jan Hus. 

10.00 – 11.30 hodin    

 

Přesun 20 km, 20 minut 

RAKOVNÍK – královské město, krátká zastávka v historickém centru města, Pražská brána, zvonice, radnice, 

chrám sv. Bartoloměje.  

12.00 – 14.00 hodin 

 

Přesun 10 km, 10 minut   

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA – možnost prohlídky železničního muzea.  

14.15 – 15.30 hodin  

PŘESUN 90 km, 17.00 hodin 

PRAHA 



 

V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 

 


