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                                                                                                                  Verze 24.04.2019 

Č. exkurze:   CR/1907 

Termín:   04. 05. – 08. 05. 2019 (4x ubytování,  4x snídaně) 

Cena:    2.350,- Kč/osoba (cena platí při počtu 42 platících osob) 
 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

1. den  

04. 05. 2019 

sobota 

 
 

 07:30 hod. ODJEZD od menzy v Suchdole  

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

hospodář Daniel Pitek 

 Duchcov – park, zámek, těžba hnědého uhlí 

 19.00 hod. Osek: ubytování v kempu v chatkách (4x 5lůžková Family+, 4x 4lůžková  

Family, 4x 2lůžková Relax, 1x 2lůžková Retro, lůžkoviny, v každé chatě elektrická přípojka, lze 
zapůjčit rychlovarnou konvici, přímotop atp, společné soc. zařízení, možnost táboráku i plavání) 

2. den  

05. 05. 2019 

neděle 
 

 08:00 snídaně v restauraci nedalekého penzionu Horal (snídaně formou bufetu: 

šunka, sýr, džem, vejce, mléko, cereálie, voda, káva, čaj, pečivo) 

 08:30 odchod pěšky na Klášter Osek, bez návratu - zavazadla již naloženy do 

autobusu 

 Litvínov Osada, pozoruhodný urbanistický celek ze 40. let.  
 Horní Jiřetín - zámek Jezeří (možná prohlídka) a park, Mostecko, Most 

 ubytování v ubytovně tělovýchovné jednoty Sever Žatec (pokoje: 4x 4lůžkový, 2x 

pětilůžkový, 1x devítilůžkový (palandy), 1x 10lůžkový (palandy), na pokojích TV, umyvadlo, 
společné: sprchy, WC, kuchyňka s mikrovlnkou, WIFI) 

 Žatec - město (urbanizmus, klášterní zahrady, areál Chmelařského muzea, zájemci příp. 

společná hospoda minipivovar U Orloje) 

3. den  

06. 05. 2019 

pondělí 
 

 

 07:30 snídaně v objektu, 8:00 odjezd (ráno nákup - tento den bez organizovaného 

oběda) 

 Přírodně krajinářský park Krásný Dvůr 

 Hradiště Úhošť (oběd v terénu), nebo Lázně Kyselka (lázeňský areál, parkové 

úpravy) – dle času 
 Jáchymov (významné historické hornické město) 

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

lůžkoviny, sociální zařízení na patře) 
 

4. den  

07. 05. 2019 

úterý 
 

 

 07:30 snídaně v penzionu (snídaně formou švédských stolů spolu s nápoji) 8:00 odjezd  
 KPZ Jáchymov (krajinná památková zóna, hornická krajina)  

 KPZ Abertamy, Horní Blatná (historické osídlení, raně novověká hornická krajina) 

 Cheb (město, krajinná výstava, klášterní zahrada) – dle času 

 19:00 hod. Františkovy Lázně: ubytování v kempu Amerika (4lůžkové chatky 

s koupelnou, verandou, lůžkoviny, společné sociální zařízení, možnost využití společné kuchyňky a 
WIFI internetu. V chatkách je ZÁKAZ KOUŘENÍ, možnost táboráku i plavání) 

 Františkovy Lázně (lázeňské město, parky) 

5. den  

08. 05. 2019 

středa 
 

 

 07:30 snídaně v přilehlé rest.(snídaňový raut: 3 druhy pečiva, párky, míchaná vejce, studené 

mísy (máslo, sýry, výběr uzenin), jogurt, müsli, marmeláda, med, mléko, káva a čaj) 8:00 odjezd 
 Kynžvart (zámecký park) 

 Bečov n. Teplou (historická botanická zahrada, relikty středověké krajiny) 

 Valeč zámecký park, obnova sadů 

 cca 18:00 hod. příjezd do Prahy 
 

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

FAPPZ, ČZU v Praze 

ZÁPADNÍ ČECHY  



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

                                                    Brdičkova 1878/2 

                                                              155 00 Praha 5 

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

 

 

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

ID:           vm3y7wm                   číslo účtu: 134790319/0800                   DIČ:           CZ63675421 

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

 

CK AGRO TOUR PRAHA s.r.o. je pojištěna ve smyslu novely zákona č. 111/2018 Sb., u  Generali pojišťovny a.s.  

 

 

 

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), 4x  snídaně, úhrada samostatného 

ubytování + 4x snídaně pro řidiče. 

 

V ceně není zahrnuto: další stravování nad rámec výše uvedeného, vlastní autobusová doprava (vlastní bus ČZU 

hrazen fakultou), 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. 

  

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!!! 


