Tvorba produktu cestovního ruchu
Cílová skupina: mladý pár
Destinace: Telč a okolí
Počet dní v dané destinaci: 7 dní
Časové vymezení: léto (od 26.7. 2021)
1. Den – Ubytování a procházka po Telči
•

Ubytování do 14:00 v hotelu U Hraběnky a poté odchod na procházku

•

Procházka je mířena na poznání města a historických objektů. V informačním centru
(popř. na stránkách města Telč) se nachází brožura s již naplánovanou procházkou (nový
projekt roku 2019) po Telči

•

Po procházce následuje přesun zpět do hotelu, kde se hosté najedí a poté se přesunou
do spodní části hotelu, kde bude nachystán bowling (https://www.hoteluhrabenky.cz/cz/bowling-2/#gallery-53373-2)

2. Den – výlet na vysílač Javořice
•

Po snídani je naplánované půjčení si kol na hotelu

•

Jedná se o celodenní výlet okolo Velkého pařezitého rybníka na Míchovu skálu a poté na
Javořici. Jídlo a pití si tedy obstarají hosté sami

•

Očekávaný návrat v podvečerních hodinách. Následuje večeře a odpočinek na hotelu

3. Den – procházka druhou částí města
•

Po snídani procházka na Lipky – přírodní památka

•

Poté do Kaple sv. Karla, po nové cyklostezce s farmou domácích zvířat uprostřed okruhu
– oběd

•

Následuje vrácení zpět do Telče a do Technického muzea

•

Po prohlídce muzea se hosté vrátí zpět na hotel, kde se najedí a poté mají volný prostor
na co chtějí

4. Den – výlet na Roštejn
•

Ráno po snídani autem výlet na hrad Roštejn, kde bude zajištěna prohlídka hradu. Hosté
si zde mohou dát oběd, nebo něco malého k snědku

•

Cestou z hradu se mohou stavit v Řídelově, kde se nachází lom, jež se objevil např. ve
filmu Bajkeři (http://www.prazdninyvtelci.cz/vylety)

•

V odpoledních hodinách po návratu z výletu bude zarezervována ochutnávka piv, včetně
večeře v pivovaru Trojan

5. Den – odpočinek
•

Ráno po snídani budou mít hosté připravený wellness přímo v hotelu

(https://www.hotel-uhrabenky.cz/cz/wellness-2/#gallery-53122-2)

•

Po obědě bude naplánovaná plavba na lodičkách na Štěpnickém rybníku

•

Na večer naplánován bowling

6. Den – festival prázdniny v Telči
•

Po snídani se hosté přesunou do tvořivých dílen

•

Oběd bude zajištěn na festivale a po obědě následuje divadelní/hudební vystoupení

•

Poslední večer si hosté mohou dopřát v Panském Dvoře (hned naproti hotelu U
Hraběnky), kde se bude konat koncert

7. Den – odjezd
•

Nejdéle v 10:00 musí být hosté sbaleni a připraveni na odjezd z hotelu (kdyby se hostům
nechtělo ihned opouštět Telč, mohli by se stavit ještě na hudební vystoupení na
festivale, který bude až do 15. srpna

Náhradní plán
•

V případě nepříznivého počasí ve kterýkoli den, je možno zůstat na hotelu a využít při
tom aktivit hotelu (wellness, bowling)

