
 

 

Užijte si relax uprostřed pravé české divočiny v Brdech! 

 
Vypravte se do míst, kam byl ještě nedávno vstup zakázán - do nejmladší chráněné krajinné oblasti v Česku, která vznikla na 

území bývalého vojenského újezdu. Teprve nedávno zpřístupněná Brdská vrchovina je ideálním cílem pro milovníky panenské 

přírody, klidu a lesního ticha.  

Termín: červen - prosinec 2020 dle dostupných kapacit 

Cena: 5 576 Kč za 3 noci/ 2 osoby 
 
V ceně je zahrnuto:  

• Ubytování: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Ermi 3* v Jincích 

• Strava: 3 snídaně formou bufetu 

• 1 vstup na výběr: vstup do zámku Vysoká u Příbrami NEBO vstup do Hornického muzea v Příbrami NEBO vstup do 
Památníku Vojna Lešetice  

Dále můžeme zajistit: 

• Večeře v hotelu Ermi 

• Wellness: masáže, vířivka, solná jeskyně 

 

Podrobnější popis: 

Hotel ERMI je rodinný hotel stojící na místě dřívějšího Šírkova sanatoria. Hotel je po kompletní rekonstrukci a nabízí ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou, sprchovým koutem a sociálním zařízením, satelitní TV a Wi-Fi. 

Zámek Vysoká u Příbrami (prohlídka cca 1 – 1,5 hodiny) 
Nejen novorenesanční zámeček, ale i rozsáhlý park, Rusalčino jezírko a vila Rusalka – to vše jsou místa inspirace hudebního 
skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života. Areál byl postaven Dvořákovým 
švagrem hrabětem Václavem Kounicem. Expozice přibližují osobnost hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny 
a také život a dílo Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. 

Hornické muzeum v Příbrami (prohlídka 2 – 2,5 hodiny)  
Muzeum nabízí prohlídku několika kilometrů podzemí zdejších dolů na stříbro a olovo, jízdu hornickým vláčkem k ústí jámy 
Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a třetí nejhlubší v ČR. Prezentuje rozsáhlou mineralogickou 
sbírku, které vévodí největší vytěžený kus stříbra vystavený v českých muzeích o hmotnosti 11 kg a rozměrech 35 x 20 x 15 cm, 
monumentální parní těžní stroje a jiné unikátní exponáty. 

Památník Vojna Lešetice (prohlídka 1,5 – 2 hodiny) 
V památníku Vojna Lešetice si prohlédnete dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně 
zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949–1951 jako 
tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu.  
Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví. 
Památník se nachází uprostřed lesů, 5 km jihovýchodně od Příbrami (582 m n.m.). Nejprve byl v letech 1947 - 1949 vybudován 
německými válečnými zajatci jako pracovní tábor; pojmenování dostal podle nedalekého vrchu Vojna (666 m n.m.), na jehož 
úpatí se nachází. 
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