
 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 18. 03. 2016 

Č. exkurze   :   CR/1609 

Termín        :   16. 5. – 20. 5. 2016 (4x ubytování) 

Počet osob   :   40 + (2 doprovod + 1 řidič) 

Cena    :   1970 Kč (průvodci a vstupy v hodnotě 210 Kč započteny) 
Cena pojištění  :   + 60,- Kč/osoba/pobyt (dobrovolné pojištění storna, úraz) 
 

Rámcový program (změny vyhrazeny):                                                    

1. den  

16. 05. 2016 

pondělí 
 

 06:45 hod. setkání skupiny u menzy ČZU, Suchdol, 07:00 hod. odjezd  

 Cítov - pískovna Baraba (přírodně zatopené pískovny) 

 Mělník (na pravém břehu Labe, historické město se nachází na vyvýšenině obtékané 

potokem Pšovkou), Vinařské středisko ČZU, prohlídka města 
 Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka (Do pískovcových skalních bloků 

vytesané skalní byty i hospodářské prostory) 
 Liběchov zámek (povodněmi poškozený barokní zámek a park) 

 Čertovy hlavy a jeskyně Kácelka (svérázná romantická krajinářsko-

sochařská díla Václava Levého z 19. st.)  

 Vidím – park, zámek, lidová architektura 

 Máchovo jezero 

 cca 19:00 hod. Holany: ubytování v rekreačním středisku Jachta 

Holany (10-16 lůžkové v chatkách), nocleh 

 

2. den  

17. 05. 2016 

úterý 
 

 08:00 hod. snídaně, 09:00 hod., po snídani odjezd  

 NPR Údolí Peklo (pěší procházka, cca 6 km), možnost zast. NPR Novozámecký 

rybník 

 Krajinná památková zóna Zahrádecko  

 Zákupy  - prohlídka zámeckého parku (pozůstatek staré barokní terasovité 

zahrady pod zámek, anglický krajinářský park) 

 Sloup v Čechách – skalní hrad, barokní poustevny, zast. pískovny 

 cca 19:00 hod. návrat na ubytování Jachta Holany, nocleh 

 

3. den  

18. 05. 2016 

středa 
 

 07:30 hod. snídaně, 08:00 hod odjezd  

 Hradčanské stěny, oblast Ralsko (bývalý sovětský vojenský prostor, 

letiště, panelová výstavba), zastávka Meandry Ploučnice  

 Výstup na Ralsko - třetihorní sopka, hrad, Vranov – průrva řeky 

Ploučnice - převedení řeky tunelem; vodní dílo ze 16. st. (pěší výlet, cca 7 km) 

 Ještěd (nejvyšší vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu, TV vysílač - arch. Hubáček 

 cca 18:00 hod. příjezd Liberec: ubytování (InterHostel, 2-3 lůžkové pokoje se 

společným sociálním zařízení) nocleh 

 

4. den  

19. 05. 2016 

čtvrtek 
 

 07:30 hod. snídaně, 08:00 hod. odjezd 

 Liberec (novorenesanční radnice z konce 19. Století, prohlídka města) 

 Variantně: Jablonné v Podještědí (barokní klášter, basilika), Mařeničky 

(barokní skalní reliéfy),  Okrouhlá (objekt vzorkovny vitráží) 

Program exkurze organizované pro Katedru zahradní a krajinné 

architektury FAPPZ ČZU 

SEVERNÍ ČECHY 



 NPR Panská Skála – skalní útvar, čedičové varhany 

 NP České Švýcarsko: Edmundova a Tichá soutěska (turistické 

zpřístupnění ve znamení turistiky a romantismu 19. st. – pěší výlet 6 km) 

 cca 18:00 hod příjezd Jetřichovice, ubytování (Intercamp Mosquito, 4 

lůžkové chatky se společným sociálním, zařízením), nocleh 

5. den  

20. 05. 2016 

pátek 
  

 07:30 hod. snídaně, 08:00 hod. odjezd 

 Děčín – zámecké zahrady  

 Zubrnice – nejmladší český skanzen - severočeské vesnice 

 Úštěk a kalvárie Ostré – barokní poutní areál.  

 Radobýl  (čedičový vrch, vyhlídka do Polabí, Středohoří a Portu Bohemicu) 

 Terezín (barokní pevnostní město) 

 v pozdních odpoledních příjezd Praha ČZU, Suchdol 
 

CK AGRO TOUR Praha, s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., č. pojistky: Generali pojišťovna a.s., č. 1710600316 

 

 

Obědy a večeře (mimo Soláně) budou řešeny většinou individuálně formou rozchodu ve vhodných 

lokalitách. 

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

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

(pojišťovna Generali) 
 

V ceně není zahrnuto: vlastní bus ČZU (hrazen fakultou), veškeré placené vstupy v rámci společného i 

individuálního programu, pojištění účastníků skupiny na celou dobu exkurze vč. pojištění stornopoplatku 

v případě onemocnění. 
 

Dobrovolné pojištění včetně storna (z důvodu nemoci) je možné předem objednat u CK AGRO TOUR 

Praha, s.r.o.: 12,- kč/ osoba / den (pojišťovna UNIQA D5S s pojistným plněním 80% z ceny exkurze), na 

vyžádání zašleme plný rozsah pojištění 

 

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 doporučujeme vzít s sebou:  

Spací pytel (pro citlivější), ručník a mýdlo, baterku 

 

Oblečení: 

Doporučujeme do Vašeho zavazadla zabalit sportovní oblečení, turistickou obuv (žabky apod. neomlouvají 

z náročnějších pěších etap), sluneční brýle, opalovací krém, pokrývku hlavy, ale i pláštěnku nebo deštník. 

Eventuálně bude možno využít i plavky. 

 

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. 

 

Oblečení doporučujeme do Vašeho zavazadla zabalit sportovní oblečení, pohodlnou (turistickou) obuv,  

opalovací krém, pokrývku hlavy, ale i pláštěnku nebo deštník. 
 

 

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  (platby na účet ČZU!)    DIČ:  CZ63675421 

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


