
 AGRO TOUR Praha, s.r.o. 
cestovní kancelář – tour operator 

                                               Brdičkova 1878/2 

                                                       155 00 Praha 5 

                                                    
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37001 dne 26.4.1995 

                                                                                              Člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 

 

                                                                                                                  Verze ze dne 15.06.2015 

Č. exkurze   :   CR/1512 

Termín        :   03.07. – 07.07. 2015 (4x ubytování, 2x snídaně) 

Počet osob             :   31 + 1 řidič 

 
 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

1. den  

03. 07. 2015 

pátek 

 
 

06:45 hod. setkání účastníků na Suchdole před menzou  

 České Středohoří Milešovka (výstup) 

 Milešovka (výstup) 

 Hydrická rekultivace po těžbě uhlí – jezero Milada u Chabařovic 

 Teplice – návštěva botanická zahrady  

  Osek: ubytování v kempu (4 lůžkové chatky, společné sociální zařízení) 

2. den  

04. 07. 2015 

sobota 

 
 

 ráno snídaně snídaně (v ceně) 

 Litvínov – Osada, pozoruhodný urbanistický celek ze 40. let. (možná 

zastávka Koldům) 

 Horní Jiřetín, zámek Jezeří  

 rekultivace a těžba uhlí na Mostecku – příležitostné zastávky 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (přestěhovaný kostel) 

 Žatec prohlídka města (urbanizmus, klášterní zahrady, Chmelařské muzeum) 

 Žatec: ubytování ve vojenské ubytovně (2lůžkové pokoje, společné sociální 

zařízení, společné kuchyňka na patře) 
 

3. den  

05. 07. 2015 

neděle 
 

 

 individuální snídaně 

 Zámecký park Krásný Dvůr 

 Zámecký park Valeč 

 Chyše - Oběd zámeckém pivovaru, možnost návštěvy parku 

 Lázně Kyselka (chátrající lázeňský areál – variantně)  

 Karlovy Vary (prohlídka města – variantně – souběh s MFF) 

 Boží Dar – horské městečko hornické kolonizace 16. st. 

 Boží Dar: ubytování v penzionu (většinou 4lůžkové pokoje, sociální zařízení na 

patře – 4xWC, 4x sprcha) 
 

4. den  

06. 07. 2015 

pondělí 
 

 

 ráno snídaně (v ceně) 

 Jáchymov (významné historické hornické město - prohlídka města a okolí) 

 Horní Blatná (tzv. Vlčí jámy, Blatenský příkop - památky středověké těžby rud) 

 Loket, Sokolov - možné zastávky – hrad, výsypky, rekultivace 

 NPR Soos - rašeliniště a slatiniště, vývěry minerálních pramenů 

 Cheb: ubytování na kolejích (2lůžkové pokoje) 
 

5. den  

07. 07. 2013 

úterý 
 

 

 individuální snídaně 

 Cheb (prohlídka města, krajinná výstava) 

 Kynžvart (zámecký park) 

 Slavkovský les - Kladská (rašeliniště, zámeček), středověký důl 

Jeroným možnost prohlídky 

 Bečov nad teplou (historická botanická zahrada) 

 cca 18:00 hod. příjezd do Prahy  
 

 

 

Program exkurze pro studenty a pedagogy Katedry zahradní a krajinné architektury, 

FAPPZ, ČZU v Praze 

ZÁPADNÍ ČECHY               



 

V ceně předem uhrazených služeb je zahrnuto (v souladu s odborným programem, který si připravil 

objednavatel FAPPZ, ČZU): 4x ubytování (včetně místních poplatků), 2x  snídaně, zákonné pojištění CK 

(pojišťovna Generali) 
 

V ceně není zahrnuto: 2x snídaně a další stravování, vlastní bus doprava, průvodce CK AGRO TOUR Praha, 

s.r.o., veškeré placené vstupy v rámci společného i individuálního programu, pojištění účastníků skupiny na 

celou dobu exkurze vč. pojištění stornopoplatku v případě onemocnění. 
 

Pojištění včetně storna (z důvodu nemoci pojišťovna UNIQA D5S s pojistným plněním 80% z ceny 

exkurze)) si předem objednali a uhradili u CK AGRO TOUR Praha, s.r.o.:  

Slánský Karel  

Mlčoch Matěj  

Jenyš Vlastimír  

Patočková Zdeňka  

 

UPOZORŇUJEME, že cestovní pojištění neobsahuje příplatek na rizikové sporty. Doporučujeme bližší 

informaci u pojišťovny v místě bydliště. 

V případě pojistné události úrazu nedochází k likvidaci pojistné události při zjištění alkoholu nebo omamných 

látek. 

 
 

Na exkurzi si vezměte s sebou:  

kartičku zdravotního pojištění (předkládáte při návštěvě lékařů a zdravotních zařízení v ČR).  
 

Vlastní ručníky a mýdlo doporučujeme vzít s sebou, protože nejsou k dispozici na všech ubytovacích 

místech v plném rozsahu. 
 

Nezapomeňte si také vzít s sebou Váš platný občanský průkaz a kartu ISIC/ITIC (pro případ, že bude na 

některých navštívených místech možné čerpat z toho vyplývající slevy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A HODNĚ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.:      235 518 118               Bankovní spojení ČS, a.s. Praha 5             IČO:              636 75 421 

fax:          235 518 118                   číslo účtu: 134790319/0800          DIČ:           CZ63675421 

mobil:      604 985 756                  www.agrotour-praha.cz                     info@agrotour-praha.cz 


