
 

 

 

Vypravte se do Jižních Čech 

 
Zažijte Jižní Čechy jinak! Poznejte České Budějovice z vodní hladiny při vyhlídkové plavbě.  
Vydejte se za památkami a zajímavostmi. Navštivte Černou věž, zámek Hluboká nad Vltavou, lovecký zámeček Ohrada se ZOO, 
malebnou vesničku Holašovice (UNESCO) nebo Český Krumlov, Nové Hrady a další krásná místa. Sportovci mohou využít jak 
koupaliště v Českých Budějovicích a známý park Stromovka, tak sportovně-relaxační areál v Hluboké nad Vltavou s lanovým 
parkem. 

Termín: červen-září 2020 dle dostupných kapacit 

Cena: 7300,- Kč za 3 noci/ 2 osoby 

V ceně je zahrnuto: 

• Ubytování: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Budweis **** v Českých Budějovicích pro 2 osoby 

• Strava: 3x bufetová snídaně 

• Komentovaná vyhlídková plavba Českými Budějovicemi (45 minut) 

• Vstupné na Černou věž 

• Vstupné do ZOO Ohrada 

Dále můžeme zajistit: 

• Parkování v podzemních garážích 

• Večeře 

 

Podrobnější popis: 

Hotel Budweis sídlí v historické budově bývalého mlýna ze 14. století, která byla citlivě zrekonstruovaná v roce 2009. Pokoje jsou 

vybaveny klimatizací, koupelnou s vanou a WC, SAT TV, minibarem a trezorem. Je zde možnost zapůjčení jízdních kol, nedaleko 

je sportovní areál s tenisovým kurtem a hřištěm na volejbal, plovárna, fitness a solárium. 

Komentovaná vyhlídková plavba Českými Budějovicemi - přibližně 45 minut dlouhá plavba začíná naloděním u romantického 
slepého ramene řeky Malše. V průběhu plavby uvidíte nejstarší dochované památky – městské hradby, včetně hradebních věží a 
bašt. Proplujete soutokem Malše s Vltavou, pod pěti architektonicky zajímavými mosty a mezi významnými historickými 
budovami. Plavba pokračuje na soutoku dále po Vltavě okolo zimní a letní plovárny k Jiráskovu jezu a pak proti proudu okolo 
Stromovky, stadionů MOTOR ČB a Dynama, Koh-i-Nooru, vodárny k Lučnímu jezu a zpět. 

Černá věž je se svou výškou 72 m nejvyšší českobudějovickou věží a z jejího vyhlídkového ochozu (ve výšce 46 m) se nabízí 
krásný pohled na celé město. 

ZOO Ohrada - menší, ale krásná zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou. 
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