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Č. exkurze:   CR/1706 

Termín:   08.05. – 12.05. 2017 (4x ubytování, 3x snídaně) 

Cena:    Ubytování, strava, doprava 1.890,- + vstupy 275,-  Kč/osoba.  

Celkem 2.155 Kč/osoba 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

1. den  

08. 05. 2017 

pondělí 
 
 

 07.30 hod. setkání účastníků v Suchdole před menzou 

 9:00 České Středohoří – obnova krajiny u obcí Bílka a Černčice. Provádí 

hospodář Daniel Pitek (SZ) 

 Hydrická rekultivace po těžbě uhlí – jezero Milada u Chabařovic 

 Teplice – návštěva botanická zahrady  

 19.00 hod. Osek: ubytování v kempu (4 lůžkové chatky, společné soc. zařízení, 

lůžkoviny) 

2. den  

09. 05. 2017 

úterý 
 

 7:00 Snídaně v přilehlém restaurantu  

 8:00 Klášter Osek – klášterní zahrady 

 Litvínov Osada, pozoruhodný urbanistický celek ze 40. let.  

 Horní Jiřetín, park zámku Jezeří  

 Mostecko industriální krajina, rekultivace, město Most 

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

20:00 večeře v pivovaru U Orloje) 

 19.00 hod. Žatec: ubytování ve vojenské ubytovně (2lůžkové pokoje, 

společné sociální zařízení, společné kuchyňka na patře, lůžkoviny) 
 

3. den  

10. 05. 2017 

středa 
 

 

 8:00 odjezd, poté individuální snídaně 

 Zámecký park Krásný Dvůr 

 Valeč zámecký park, obnova sadů, exkurze na biostatku (možnost 

nákupu ovčích sýrů, povidel, marmelád) 

 Chyše – pozdní oběd zámeckém pivovaru, možnost návštěvy parku 

 Lázně Kyselka (lázeňský areál, parkové úpravy, možnost návštěvy muzea Mottoni)  

 Boží Dar – horské městečko renesančního založení. 

 19.00 hod. Boží Dar: ubytování v penzionu (většinou 4lůžkové pokoje, sociální 

zařízení na patře – 4xWC, 4x sprcha, lůžkoviny) 
 

4. den  

11. 05. 2017 

čtvrtek 
 

 

 8:00 snídaně v penzionu 

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

 Horní Blatná (historické osídlení, středověká hornická krajina) 

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

 NPR Soos - rašeliniště a slatiniště, vývěry minerálních pramenů 

 Františkovy Lázně (lázeňské město, parky) 

 19.00 hod. Františkovy Lázně: ubytování v kempu Amerika (4lůžkové 

chatky s koupelnou, ledničkou, verandou, lůžkoviny) 
 

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

FAPPZ, ČZU v Praze 

ZÁPADNÍ ČECHY  
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5. den  

12. 05. 2017 

pátek 
 

 

 7:30 snídaně v přilehlé restauraci 

 Cheb (prohlídka města, krajinná výstava, klášterní zahrada) 

 Kynžvart (zámecký park) 

 Slavkovský les – Kladská, Prameny  

 Bečov nad teplou (historická botanická zahrada, relikty středověké 

krajiny) 

 cca 18:00 hod. příjezd do Prahy  
 

 

CK AGRO TOUR PRAHA s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ve znění pozdějších předpisů č. pojistky Generali pojišťovna a.s., č. 

1710160206. 

 

 

V ceně předem uhrazených služeb je zahrnuto (v souladu s odborným programem, který si připravil 
objednavatel FAPPZ, ČZU): 4x ubytování (včetně místních poplatků a lůžkovin), 3x  snídaně, úhrada samostatného 

ubytování pro řidiče + 3x snídaně, zákonné pojištění CK (pojišťovna Generali). 
 

V ceně není zahrnuto: 3x 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. 

Vlastní bus ČZU (hrazen fakultou). Pojištění účastníků skupiny na celou dobu exkurze vč. pojištění stornopoplatku 

v případě onemocnění. 

 
 

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). 

 

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

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

 

Na exkurzi si vezměte s sebou:  

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

 
 

 
 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A HODNĚ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ!!! 

 

 

 

 


