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Toulky po nejkrásnějších vyhlídkách. 
Autobusem se budeme posouvat po toku naší krásné řeky Vltavy. Vycházky nebo lehké túry 
na vyhlídky, které se nacházejí zpravidla při meandrech naší „matky řek“ v jejím středním 
toku. Přesněji od soutoku Vltavy s Otavou po soutok Vltavy se Sázavou.  Některé vyhlídky 
jsou známé, o jiných málokdo ví. Většina vyhlídek je přístupná po turisticky značených 
cestách. Všechny vyhlídky mají své kouzlo a jsou cílem amatérských i profesionálních foto-
grafů. Program byl připraven s využitím knihy Ivana Klicha Vltavské vyhlídky. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Odjezd: pátek 30. 8. 2019.  

Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 5.30 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.00 

hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.15 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 6.40 hodin, Nová Paka, auto-

busové nádraží 6.50 hodin, Jičín, autobusové nádraží 7.10 hodin, Mladá Boleslav, obchodní dům Olympia 

7.40 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 8.10 hodin (účastníci budou od-

vedeni k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Návrat: neděle 1 9. 2019. 

Předpokládaný příjezd do cílového místa do 20.00 hodin. 

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem s toaletou (včetně prodeje klasických nápojů) zajišťuje 

ARRIVA. Průvodcem je Gabriela Šilarová.  

Pojištění: cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně po-

žádají), prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za 

celkovou částku 30,- Kč.  

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

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: Solenice, penzion Kaskáda a ubytování U Anny (soukromí). Veškeré ubytování je zajištěno ve 

dvoulůžkových pokojích vybavených sociálním příslušenstvím a Wi-Fi. 

Stravování: servírovaná snídaně. Večeře v hotelové restauraci dle jídelního lístku. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s pěší turistikou.  

Vstupné: ZVÍKOV – hrad, dospělí 100,- Kč, senioři nad 65 let a studenti 70,- Kč. ORLÍK – zámek, dospělí 

150,- Kč, senioři nad 65 let a studenti 100,- Kč  

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do ob-

lasti střední Vltavy. OBLAST ZVÍKOVA – mož-

nost prohlídky hradu Zvíkov. V rámci prohlídky je 

i vstup na vyhlídkovou terasu. Zastávka na vyhlíd-

kách u Zvíkovského mostu a Zvíkovského Otav-

ského mostu. Vycházka po naučné stezce na vy-

hlídku přírodní památky Kopaniny. Výhled na 

hrad Zvíkov.  KRKAVČÍ SKÁLA – vycházka na 

vyhlídku na Orlickou přehradu. ŽĎÁKOVSKÝ 

MOST – přechod více než půlkilometrového mos-

tu 50 m nad hladinou a 100 m nad dnem Orlické 

přehrady. 

2. den: ORLÍK – prohlídka zámku nebo alterna-

tivně lodní výlet po Orlické přehradě. Vycházka 
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po naučné stezce parkem na vyhlídku na Orlickou přehradu a zámek. Zastávka na hrázi Orlické přehrady. RO-

VIŠTĚ – vycházka na první vyhlídku na Slapskou přehradu.  VRŠKAMÝK – vycházka na rozhlednu. SLAP-

SKÁ PŘEHRADA – zastávka na Vesteckém mostě. 

3. den: VESELÝ VRCH – vycházka na telekomunikační věž, výhled na Slapskou přehradu, Brdy a za dobré 

viditelnosti na České středohoří a Šumavu. VYHLÍDKA NA VRCHOVINCI – vycházka na jednu 

z nejlepších vyhlídek na Slapskou přehradu. MARJÁNKA – krátká vycházka na skalní vyhlídku. ŠEMÍKŮV 

SKOK – vycházka na vyhlídku položenou vysoko nad hladinou Slapské přehrady. SMETANOVA VYHLÍD-

KA – vycházka na vyhlídku na meandr Štěchovické přehrady. Výhled na osadu Ztracenka. Oblíbené místo B. 

Smetany.  MÁJ – na závěr vycházka na prý nejkrásnější vyhlídku na Vltavu. Ze 100 m skály je výhled na me-

andr řeky.  

V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


