
 

 

Dovolená po selsku v jižních Čechách 

 

Venkovské baroko s komfortem dneška 

Termín: červen-prosinec 2020 dle dostupných kapacit a Vámi zvoleného termínu  

Cena: 4 666 Kč / 2 osoby na pokoji 

V ceně je zahrnuto:  

• Ubytování: 3 noci pro 2 osoby na statku ve stylu selského baroka v jižní Čechách dle Vámi vybraného termínu a volných 
kapacit 

• Strava: 3x snídaně  

• 1x vstup pro dvě osoby: vstup na Stezku korunami stromů či Království lesa na Lipně NEBO procházka s ornitologem a 
stativovým dalekohledem po ptačím ráji na Vrbenských rybníkách NEBO vstup do sportovního areálu na Hluboké: 
lezecká stěna a minigolf NEBO vstup do archeoskanzenu Zeměráj: aktivity a pečení placek 

Dále můžeme zajistit:  

• Oběd či večeři ve stylové restauraci  

• Prodloužení pobytu nebo výběr další blízké destinace 

• Vícelůžkové pokoje pro rodiny a slevy pro děti 

Podrobnější popis: 

Jižní Čechy jsou oblíbená turistická destinace, známá svými zachovalými historickými městy, památkami UNESCO, vyhledávanými 

hrady a zámky i krajinou méně zatíženou průmyslem. Mnoho turistů vyhledává klasické cíle jako např. národní park Šumava, 

milovníci vodních sportů mají v oblibě nádrž Lipno, obdivovatelé architektury a historie zámky Hluboká a Český Krumlov. Cyklisté 

si užívají plochý terén a projížďky na hrázích rybníků na Třeboňsku. 

My vám doporučujeme jako ideální výchozí bod do celých jižních Čech region Českobudějovicka, místní malebný venkov, krajinu 

posetou hladinami rybníků a ubytování v klidných vesnicích postavených v duchu selského baroka. V jižních Čechách se nachází 

několik desítek těchto výstavních vesnic, z nichž některé jsou památkově chráněné jako vesnické památkové rezervace a jedna 

dokonce jako světové dědictví UNESCO. Při pobytu na statku se zastavíte nebo alespoň zpomalíte tempo a pořádně si odpočinete. 

Odtud můžete bez problémů vyrážet na hrady a zámky, na výlety na Šumavu či na Lipno nebo na cyklotúry do okolního 

nenáročného terénu. 

V okolí Českých Budějovic si můžete udělat výpravu od jedné krásné vesnice k druhé, občerstvit se na zahrádkách na návsi nebo 

absolvovat cyklookruh po hrázích rybníků. Užijte si ptačí „ráj“ na Vrbenských rybnících u Českých Budějovic, ochutnejte pivo a 

shlédněte postup výroby v jednom z místních pivovarů, např. v pivovaru Regent či Platan nebo si udělejte procházku po 

křivolakých uličkách středověkých měst či po renesančních památkách ve městě Prachatice a na zámku Kratochvíle. 

Nezapomeňte navštívit rovněž expozici a zoo Ohrada nebo se projet jindřichohradeckou úzkokolejkou. Doporučujeme i Stezku 

korunami stromů na Lipně, zážitkový archeopark Zeměráj u Milevska či sportovní areál na Hluboké. Anebo jen relaxujte a užijte 

si pomalý rytmus venkova. 
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