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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 830/19

Nádherně rozkvetlé rododendrony.
Pohádková příroda, ve které byla natočena řada pohádek. Průhonický park je jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě v členitém údolí meandrující říčky Botič.
Termín: sobota 18. května 2019
Nástupní místa:
BUS 2: Hořice, autobusové nádraží 5.30 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 6.00 hodin,
Pardubice, parkoviště Zimní stadion 6.30 hodin.
Průvodce: Standa Haman, tel. číslo +420 602 603 212.
Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa do 20.00 hodin.
Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo
nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.
Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s lehkou turistikou.
Vstupné: PRŮHONICKÝ PARK – dospělí 80 Kč, senioři nad 65 let, studenti a děti 20 Kč. KONOPIŠTĚ –
dospělí 220 Kč, senioři nad 65 let, studenti a děti 160 Kč.
Účastníci, kteří mají zájem o prohlídku 1. okruhu (Reprezentační a hostinské pokoje umístěné v 1. patře jižního
křídla) zámku Konopiště, musí toto telefonicky či mailem sdělit do cestovní kanceláře nejlépe obratem.
Program
PRŮHONICKÝ PARK – je ideálním místem pro relaxaci i romantickou procházku v době, kdy kvetou rododendrony. Jedná se o výjimečnou sbírku čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech. Mimo
významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky. Je tu sbírka domácích a cizokrajných dřevin.
Pro toulky parkem návštěvníkům slouží 40 km upravených cest.
ŠTIŘÍN – nádherný barokní zámek obklopený rybníky a anglickým parkem.
KONOPIŠTĚ – možnost prohlídky jednoho okruhu zámku, který vlastnil František Ferdinand d'Este, následník rakouského trůnu. V rámci prohlídkových okruhů uvidíte reprezentační a hostinské pokoje, sbírku zbraní
a loveckých trofejí i soukromé pokoje Františka Ferdinanda.
Za prohlídku stojí nádherný park.
KALENDÁŘ KVETENÍ V PRŮHONICKÉM PARKU
Květen
Magnólie a stálezelené rododendrony a azalky.
Červen
Pozdní rododendrony, stromové magnólie, nejpozdnější rododendrony – rododendron lepkavý.
Na Alpinu pokvetou opuncie a další mrazuvzdorné kaktusy.

