pořádá zájezd
„Zámek Lnáře - státní zámek Velhartice - Středověká krčma Písek“
Termín: 21.8. 2020 (pátek )

MOTO: Zasedněme k dubovému stolu, kde víno pil Pán Bušek z Velhartic s Otcem vlasti Karlem IV

Zámek Lnáře – Jihočeský raně barokní zámek Lnáře dokončený v roce 1685 se nachází v krajině rybníků
nedaleko Blatné. Součástí je nevšední expozice MUZEUM koček , historii soužití člověka a kočky od dob
starého Egypta až po současnost.

Státní zámek Velhartice - Hrad byl založen mezi roky 1290 - 1310, jako rodové sídlo pánů
z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic,
oba oblíbení a věrní komorníci krále a císaře Karla IV.

Středověká krčma Písek - Buď vítán cizinče jenž v břichu tvém kručí. Krčmář a šenkýřka krkem
svým ručí, že hodovat a chlastat budeš, dokud dosti neporučíš. Osádka té krčmy naší ráznou řečí hovoří, to tě
přeci nevyplaší neber to jak příkoří. Spěch a shon té doby dnešní, před krčmou nech za vraty, s námi se pojď
zasmát, bavit i se svými pážaty.

Odjezd: Masečín 7.00 hod; Štěchovice v 7:10 hod; Hradištko 7:20 hod; Davle v 7:35 hod; Hvozdnice
7:45 hod; Bojanovice 7.55 hod.
Plánovaným příjezdem zpět mezi 21 – 22 hod.
Délka trasy cca 300 km.

Cena 399,- Kč
V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění a vstupné .
Přihlásit se můžete do 14.8.202 osobně nebo e-mailem: cendatour@seznam.cz nebo telefonicky.
Po přihlášení Vám budou sděleny informace o platbě. Zájezd se koná při minimálním počtu 30 účastník

Kontakt: Bechyňová Hana tel: 777 55 11 76 e-mail: hanabechynova@seznam.cz
Čenda tel: 777 55 11 75 e-mail: cendatour@seznam.cz

Plánovaná akce
12.9.2020 Beroun – prodejní trhy
Pavel Bechyně - Masečín 40, 252 07 Štěchovice, tel: 777 55 11 75
www.cendatour.cz e-mail: cendatour@seznam.cz
Bankovní spojení: 670100-2214844224/6210

Časový program zájezdu

Odjezd Masečín

7:00 hod

Štěchovice

7:10 hod

Hradíštko

7:20 hod

Davle

7:35 hod

Hvozdnice

7:45 hod

Bojanovice

7:55 hod

Lnáře příjezd cca v

9:30 hod

Trasa 92 km

Lnáře - https://zameklnare.cz/
Prohlídka 10.00 až 11:00 hod
Vstupné : Dospělí 110 Kč, skupinové 100 Kč, senioři-děti do 15 let-studenti 80 Kč
Lnáře odjezd cca v 11:15-11:30 hod

Velhartice státní zámek - https://www.hrad-velhartice.cz/ Parkoviště 300 m
Oběd 12:30 – 13:30 hod – možnost zajistit oběd Restaurace u hradního sládka http://www.uhradníhosladka.cz
Prohlídka od 13:30 do 14:30
Vstupné : Dospělí 120 Kč, skupinové nad 15 osob 100 Kč, senioři nad 65 let -děti do 15 let-studenti 80 Kč
Velhartice odjezd cca 15:00 hod
Písek příjezd

cca 16:00 hod

Písek volný program – doporučená prohlídka ,,Písecký kamenný most,Palackého sady,Kostel Narození
Panny Marie, vodní elektrárna královského města Písek- nejstarší vodní elektrárna v českých zemích

Písek – středověká krčma od 18:00 cca 2 hod https://krcma-pisek.cz/
Historická budova pivovarských sklepů v královském městě Písku nedaleko hradu krále Přemysla Otakara II. a
nejstaršího kamenného mostu u nás ukrývá vskutku skvostný poklad. V jejich útrobách na Vás čeká unikátní
středověká krčma.Zažijte zde jedinečnou atmosféru středověku. Hodování ve zdejší krčmě připravujeme na
ohni a věřte, že krmě to je nevídaná! O Vaši maximální spokojenost budou pečovat kuchaři, které by nám mohl
závidět i samotný panovníkův dvůr. Taktéž není na místě pochybovat o tom, že u nás zažene žízeň každý
znavený poutník. Pivo a víno u nás vždy teče proudem.

Písek odjezd cca ve 20:00 hod příjezd cca 21:30
Pavel Bechyně - Masečín 40, 252 07 Štěchovice, tel: 777 55 11 75
www.cendatour.cz e-mail: cendatour@seznam.cz
Bankovní spojení: 670100-2214844224/6210

