Zájezd do Telče
Popis:
• Jarní zájezd do města s krásným historickým náměstím,
domy zdobenými gotickými a renesančními prvky.
• Zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.
Cílová skupina: mladé páry
Počet dní: 7

1. Den: Ubytování, seznámení s Telčí
•
•
•

Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu U Hraběnky, který se nachází 1 km od zámku.
Tento hotel nabízí restauraci, wellness centrum a 2 letní terasy.
Možnost využít vířivku a saunu.
Seznámení s programem zájezdu.

• V odpoledních hodinách návštěva Státního zámku, ve kterém se natáčela celá řada
pohádek.
• Prohlídka bytu posledních majitelů Podstatských – Lichtenštejnů, který tvoří svědectví
o podobě šlechtických interiérů.

2. Den: Poznání přírody v Telči a okolí
•

Výlet na naučné stezce v Lipkách, která slouží jako vstupní brána do jedné
z nejcennějších částí přírody v okolí Telče.

•

Cesta do přírodní rezervace Luh u Telče, která nabízí jedinečnou ukázku listnatého
lesa.

3. Den: Výlet do Třeště
•

Poledne odjezd vlakem do Třeště, prohlídka muzea modelů lodí, letadel a vojenské
techniky.

•

Naučná stezka Špičák, desetikilometrový okruh zakončený v Jezdovicích, návrat do
Telče vlakem nebo autobusem.

4. Den: Volný den
•

Den bez plánů, účastníci zájezdu si mohou prohlédnout město podle svých potřeb.

•

Využití hotelu.

5. Den: Velký Pařezitý rybník, Míchova skála
•

Odjezd autobusem do Řásné a odtud pěšky k Velkému Pařezitému rybníku, zde
napojení na naučnou, rekreační stezku okolo rybníka.

•

Po procházce stezkou výšlap na Míchovu skálu, která je jedním z nejlépe
zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách. Tento osamocený skalní
útvar nabízí výhled na okolní lesy, kopce a sousední obce.

6. Den: Na kole okolo Telče
•

Po obědě vypůjčení elektrokol v Panském dvoře a společný odjezd z Telče po
cyklotrase Kostelní Myslová - Zadní Vydří - Velký Pěčín - Černíč - Strachoňovice
- Dolní Vilímeč - Vystrčenovice - Zvolenovice a poté do Telče okolo rozhledny
Oslednice.

•

Tato trasa je dlouhá okolo 26 km a zabere okolo 5 hodin, přestávky tedy
budou v projetých místech.

7. Den
•

Poslední možnost prohlédnout si město, využít prostor hotelu.

•

Ukončení pobytu.

•

Návrat domů.

