SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2019/2020
pro školy (vhodné pro žáky ZŠ od 6. třídy a studenty
SŠ a VŠ) a zájmové skupiny

JIŽNÍ ČECHY - PUTOVÁNÍ ZA TECHNICKÝMI
PAMÁTKAMI ČESKÉ KANADY

Informace pro všechny zájezdy (včetně druhé strany):

Putování za technickými památkami
České Kanady - dvoudenní zájezd
Termíny zájezdů: dle požadavku skupiny

Program:

Cena: 1.290,- Kč/os.

1. den: možnost zajištění dopravy z místa školy/skupiny do Jindřichova
Hradce (není v ceně programu). Začátek programu v Jindřichově Hradci
kolem poledne. Prohlídka historického centra města nad rybníkem Vajgar,
muzea s největším mechanickým lidovým betlémem na světě a síní slavné
operní zpěvačky Emy Destinové. V rámci výletu překročíme i 15. poledník
a navštívíme třetí největší památkový objekt v ČR. Ve druhé části odpoledne
začneme s poznáváním příběhu jindřichohradeckých úzkokolejek, prohlédneme si depo, unikátní kolejovou splítku s normálním rozchodem, historické vagóny a při troše štěstí na nás zasyčí i parní lokomotiva. V podvečer
odjezd úzkokolejkou do Malého Ratmírova, večeře a ubytování.
2. den: po snídani odjezd úzkokolejkou z Malého Ratmírova do Nové
Bystřice, kde si prohlédneme muzeum úzkokolejek. Malý kousek od nádraží si vychutnáme pohled na další historické objekty, kterými tentokráte
budou nádherná auta v muzeu veteránů. Po prohlídce veteránů se vrátíme na nádraží a poznávání malé železnice zakončíme chutným obědem
v historickém železničním skladišti. Po obědě se společně odebereme na
nejsevernější bod Rakouska a podíváme se i na nádhernou přírodu České
Kanady, jež obklopuje území zaniklé vesnice Nové Mlýny a připomeneme
si smutnou historii spojenou s železnou oponou. Plni zážitků se vrátíme do
Jindřichova Hradce, kde náš program skončí. Možnost zajištění dopravy
z Jindřichova Hradce do místa školy/skupiny (není v ceně programu).

Vydejte se s námi za poznáním málo známé České Kanady, při kterém
prozkoumáme jihovýchodní cíp Jihočeského kraje ležící na hranicích Čech,
Moravy a Rakouska. Obdivujte s námi um našich předků, kteří vybudovali
romantickou úzkorozchodnou železnici vedoucí z J. Hradce do Nové Bystřice. Na vlastní oči uvidíte malé lokomotivy a vagóny, připomínající spíše
hračky než dopravní prostředky, zkušení železničáři Vám ukáží, jak se o ně
starají a šikovné ruce strojvedoucích Vás vyvezou na výlet skrze dechberoucí
přírodu. Při této příležitosti uvidíte, jak se úzkokolejka vine mezi lesy, lukami,
poli, vesnickými chalupami a malebnými nádražíčky. V cíli cesty Vám ukážeme i silniční skvosty, které dříve brázdily silnice, nezapomeneme se podívat na nejsevernější bod Rakouska a nevynecháme ani Kámen republiky.
V rámci třídenního zájezdu se navíc zastavíme i na prohlídku státního hradu
a zámku v Jindřichově Hradci, které tvoří třetí největší památkový objekt
v ČR a nakonec popojedeme na pohádkový zámek Červená Lhota, kde se
dozvíme, jak se vyrábí taková obyčejná věc, kterou je provázek. V rámci
čtyřdenního zájezdu si navíc v Třeboni připomeneme důvtip rybníkářských
mistrů, uvidíme rybníky Svět i Rožmberk, projdeme se i uličkami malebné
Třeboně a ve Stráži nad Nežárkou na nás dýchne odkaz Emy Destinové.
To vše a k tomu ubytování u Ratmírovského rybníka čeká jen na Vás.
Popis ubytování: chatová osada Malý Ratmírov se rozkládá na břehu
rybníka. Hostům je k dispozici společenská místnost, samoobslužná jídelna, kiosek, ohniště s venkovním posezením, hřiště na různé druhy sportů.
Ubytování ve 3–5 lůžkových chatkách s možností topení v kamnech na dřevo (v případě chladného počasí). Sociální zařízení je společné a nachází se
v blízkosti chatek. Vzdálenost od vlakové zastávky cca 300 m.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem v rámci programu (od prvního dnezačne doprava v Jindřichově Hradci a skončí poslední den v Jindřichově
Hradci), dopravu vlakem v průběhu programu, vstupy do navštívených
objektů, ubytování v chatkách s polopenzí (snídaně a večeře), služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: obědy, další služby nad rámec programu na přání
skupiny, dopravu autokarem z místa školy/skupiny (kdekoli v ČR) do Jindřichova Hradce a zpět (není podmínkou realizace zájezdu – skupina může
využít jiný druh dopravy – například vlak, případnou autokarovou dopravu
naceníme přesně podle místa školy, skupiny...)

informace a rezervace: 580 582 846 / e-mail: skupiny@bontonck.cz

www.bontonck.cz

www.bontonck.cz

JIŽNÍ ČECHY

Putování za technickými památkami
České Kanady - čtyřdenní zájezd
Termíny zájezdů: dle požadavku skupiny

Program:

Cena: 3.090,- Kč/os.

1. den: program je totožný jako u dvoudenního zájezdu
2. den: program je totožný jako u dvoudenního zájezdu, navíc: odpoledne

zámek Třeboň

Putování za technickými památkami
České Kanady - třídenní zájezd
Termíny zájezdů: dle požadavku skupiny

Program:

Cena: 2.190,- Kč/os.

1. den: program je totožný jako u dvoudenního zájezdu
2. den: program je totožný jako u dvoudenního zájezdu, navíc: odpoledne

se ještě zastavíme v roztomilém zooparku Na Hrádečku a na samém
sklonku dne se vrátíme k večeři a odpočinku do Malého Ratmírova.
3. den: po snídani se vydáme prozkoumat Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, kde při troše štěstí a špetce fantazie zahlédneme přízrak
Bílé paní, která se zjevuje na renesančních arkádách. Pokud se nám Bílá
paní nezjeví, tak nebudeme smutní a vyrazíme na pohádkově krásný vodní
zámek Červená Lhota, kde si připomeneme pohádku o Zlatovlásce, která
se zde natáčela. V závěru našeho putování se ještě seznámíme s výrobou
provázků, provazů a lan v tamním provaznickém muzeu. Plni zážitků se vrátíme do Jindřichova Hradce, kde náš program skončí. Možnost zajištění dopravy z Jindřichova Hradce do místa školy/skupiny (není v ceně programu).

si ještě stihneme prohlédnout zříceninu kdysi majestátního hradu Landštejna, který střeží trojmezí Čech, Moravy a Rakouska a zbyde čas i na
prohlídku pozůstatků paulánského kláštera s kryptou. Na sklonku dne se
vrátíme k večeři a odpočinku do Malého Ratmírova.
3. den: po snídani se vydáme prozkoumat Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, kde při troše štěstí a špetce fantazie zahlédneme přízrak
Bílé paní, která se zjevuje na renesančních arkádách. Pokud se nám Bílá
paní nezjeví, pak nebudeme smutní a vyrazíme na pohádkově krásný vodní
zámek Červená Lhota, kde si připomeneme pohádku o Zlatovlásce, která
se zde natáčela. V závěru našeho putování se ještě seznámíme s výrobou
provázků, provazů a lan v tamním provaznickém muzeu. Večer přijedeme za
odpočinkem opět do Malého Ratmírova.
4. den: v ranních hodinách náš autobus zamíří do Stráže nad Nežárkou,
kde si prohlédneme zámek i jeho zřejmě nejslavnější majitelku - operní
pěvkyni Emu Destinovou. Dále se mezi stříbrnými hladinami rybníků vydáme do Třeboně, kde se podíváme na rybník Svět, projdeme si středověké uličky, navštívíme zámek a na sklonku dne se vydáme i k největšímu
rybníku, kterým je Rožmberk. Plni zážitků se vrátíme do Jindřichova Hradce,
kde náš program skončí. Možnost zajištění dopravy z Jindřichova Hradce do
místa školy/skupiny (není v ceně programu).

chatová osada Malý Ratmírov

hrad Lanštejn

zámek Červená Lhota

BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01 HRANICE
tel: 580 582 846, mobil: 604 252 146, e-mail: skupiny@bontonck.cz
POBOČKY:

Brno: Josefská 7/9, 602 00 Brno, tel: 542 216 731, brno@bontonck.cz
Ostrava: Hlavní třída 838/68, tel: 596 917 744, lasty@poslednisance.cz

Frýdek-Místek: Nádražní 1100, tel: 558 629 104, fm@bontonck.cz
Zlín: tř. T. Bati 199, tel: 575 570 554, zlin@bontonck.cz
Praha: Vodičkova 31 (Myšák Gallery), tel: 224 828 236, praha@bontonck.cz

aktualizace: 19.08.2019

provaznické muzeum

