Tvorba produktu cestovního ruchu – Telč
Cílová skupina: rodina s dětmi
Destinace: Telč a okolí
Počet dní v dané destinaci: 7 dní
Časové vymezení: léto (od 2.8.2021 do 8.8.2021)
•
•

1. Den – Ubytování
Ubytování od 14:00 v hotelu U Hraběnky, 4 lůžkový pokoj s polopenzí.
Po příjezdu si prohlédneme hotel a vybalíme si věci.
https://www.hotel-uhrabenky.cz/

• Když si vše vybalíme vydáme se na prohlídku Muzea techniky - Historické automobily, motocykly,
velocipedy, kočárky, móda, hračky.
http://www.muzeumtechnikytelc.cz/

• V pozdějších odpoledních hodinách procházka v Zámeckém parku můžeme zde vidět i zámecký
skleník.
• Zde je mapa na tento den:

• Večeře v hotelové restauraci U Hraběnky.

2. Den – Prohlídka centra města Telč
• V ranních hodinách snídaně v hotelu a poté pěšky do centra města.
• Půjdeme na prohlídku předem rezervovaného Telčského podzemí.

• Také navštívíme Telčský dům - Výstava o historii a legendách z Telče a okolí, expozice vláčků, čtyř
dráhová autodráha, herna.
http://www.telcsky-dum.cz/

• Kolem poledne půjdeme na oběd do restaurace Amigo Café Restaurant Bar.
http://www.amigotelc.cz/

• Po obědě vystoupíme na Věž sv. Ducha.

• Poté se procházkou po historickém náměstí, které je na seznamu UNESCO, dostaneme před
telčský zámek.
• Prohlídka předem rezervovaného Zámku Telč - z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je zpřístupněn
pouze 2. okruh.
https://www.zamek-telc.cz/cs

• V odpoledních hodinách zakončíme den v Univerzitní cukrárně, která je jenom malý kousek od
zámku.
https://www.uct.muni.cz/sluzby/stravovani

• Poté pěšky parkem zpátky do hotelové restaurace U Hraběnky na večeři.
• Zde je mapa na tento den:

3. Den – Výlet na kolech
• V ranních hodinách snídaně v hotelu, poté si v půjčovně půjčíme kola.
• https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/volnocasove_aktivity_a_sport/cykloturistika/pujcovny
_a_uschovny_kol_servis
• První zastávkou bude hrad Roštejn – můžeme si vybrat mezi prohlídkou A (Lovecké sídlo v
proměnách dějin) nebo B (Příroda, lovectví a myslivost).
http://hrad-rostejn.cz/

• Po prohlídce hradu vyrazíme na oběd do restaurace U všech čertů která se nachází v Campu
Velkopařezitý, Řásná.

• Po obědě se vykoupeme ve Velkým pařezitým rybníku, kde je přímo pro turisty udělaná malá
pláž.

• Poté vyrazíme na Míchovu skálu.

• V odpoledních hodinách se vracíme do hotelové restaurace na večeři.
• Zde je mapa na tento den:

4. Den – Výlet vlakem do Dačic
• V ranních hodinách snídaně v hotelu poté autem na vlakové nádraží v Telči.
• Koupíme si jízdenky na vlak do Dačic.
https://idos.idnes.cz/

• Po příjezdu do Dačic se projdeme k Státnímu zámku Dačice.
• Zde si koupíme vstupenku na základní prohlídkový okruh – soukromé a reprezentační pokoje.
• Po prohlídce zámku se můžeme projít po zámeckém parku.
https://www.zamek-dacice.cz/cs

• Když si prohlédneme zámek vyrazíme na oběd do restaurace u Šuláků https://www.usulaku.cz/,
která je nedaleko zámku.
• V odpoledních hodinách se vydáme na Renesanční věž, která nám ukáže krásný výhled.
https://turistika.dacice.cz/

• Kousek pod věží je památník první kostky cukru, která vznikla v Dačicích v roce 1843.

• Po cestě zpátky na vlakové nádraží si můžeme zvenku prohlédnout Starý zámek ve kterém sídlí
městský úřad.

• Dojdeme na vlakové nádraží a vlakem se vydáme zpátky do Telče a poté autem zpátky na hotel.
• Po večeři v hotelové restauraci si zahrajeme předem rezervovaný bowling přímo v hotelu.

• Zde je mapa na tento den:

5. Den – Prázdniny v Telči
• Ráno se nasnídáme v hotelu a poté vyrazíme na náměstí Zachariáše z Hradce na kterém by měl
probíhat festival “Prázdniny v Telči“ https://www.prazdninyvtelci.cz/, mělo by zde být spoustu
stánků a různé aktivity pro děti, také by zde měli být různé koncerty.
• Na oběd si zajdeme do restaurace Pizzerie Telč.
http://pizzerietelc.cz/

• Po obědě můžeme zase procházet nejrůznější stánky, poslouchat koncerty a vyrábět s dětmi.
• Také si můžeme zajít na zmrzlinu do cukrárny Jadran.

• K večeru se vrátíme do hotelu a půjdeme na večeři do hotelové restaurace.
• Po večeři vyrazíme na 90 minut do vířivky v hotelu.

•

Zde je mapa na tento den:

6. Den – Koupání
• Ráno se nasnídáme v hotelu a poté vyrazíme autem do Dačic na koupaliště.
• Na koupališti si zakoupíme vstupenku.

• Je zde třídráhová skluzavka a tobogán, divoká řeka, brouzdaliště pro malé děti.

• Kolem poledne si můžeme na koupališti koupit nějaké občerstvení.

• Je zde možnost zahrát si stolní tenis, mini golf, volejbal, petang nebo se pouze opalovat na
travnaté pláži.
• V pozdních odpoledních hodinách se vydáme zpátky do Telče.
• V hotelu se navečeříme.
• Zde je mapa na tento den:

7. Den – Odjezd
• V ranních hodinách si dáme snídani.
• Půjdeme si zabalit všechny naše věci na pokoji.
• V 10:00 vracíme klíče na recepci a odjíždíme.

Náhradní den v případě deštivého počasí
•
•

Ráno se nasnídáme v hotelu a poté vyrazíme do Panského dvora, který je jenom kousek od
hotelu.
V Panském dvoře strávíme dopoledne v lanovém centru.
https://www.panskydvurtelc.cz/lanovecentrum-lezecka-stena/

•
•
•
•

Kolem poledne si dojdeme v Panském dvoře do restaurace na oběd.
Po oběde se přesuneme zpátky do našeho hotelu, kde máme zarezervovanou bowlingovou
dráhu.
V pozdějších odpoledních hodinách budeme mít zarezervované Wellness.
Večer bude večeře v hotelové restauraci.

