
Toulání s příběhem:

7 VÝLETŮ 
NEJEN S DĚTMI



Toulání 
     s příběhem     Zábavní park Zeměráj, 

Muzeum čokolády, �lmová 
zbrojnice, zoo, zámek rytířů 
a princezen, koupání ve Vltavě, Lužnici a vesnických 
rybnících. V turistické oblasti Toulava můžete s rodinou strávit 
několikatýdenní dovolenou a ani jeden den se nebudete nudit. 
Prožijte s dětmi svůj příběh v krajině zážitků na pomezí jižních 
a středních Čech, v kraji zelených kopců, hlubokých říčních 
údolí a historických měst. Zveme vás na 7 výletů plných 
dobrodružství – od Tábora až k nám…
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Přehled 
výletů:

       Než vyrazíte, 

nezapomeňte si ověřit 

otevírací dobu míst, 

která navštívíte. 

TI P

A dejte vědět, jak se vám líbilo.

775 012 001

info@toulava.cz @Toulava.cz 

#toulava 
#toulanispribehem

Ozvěte se nám:
TOULAVA, o.p.s.

www.toulava.cz/karta

Vyu�ijte na 
výletech zá�itkovou 
kartu Toulavka, která 
nabízí více jak 50 bonusů 
a slev. Vyzvedněte si ji 
na infocentrech, nebo 
stahujte do mobilu 
zdarma ZDE
a na

Další výlety a tipy najdete na WWW.TOULAVA.CZ



Ustřihněte si 
svůj roh a zažijte 
Toulavu na vlastní kůži

Prožijte své vlastní zážitky s dětmi v Toulavě a až budete 
mít chvilku, USTŘIHNĚTE PRAVÝ DOLNÍ ROH 
PRŮVODCE.

Vyfoťte se s ním na některém z doporučovaných míst 
a fotku pošlete na email: info , nebo nahrajte @toulava.cz
na facebook či na instagram s hashtagy #toulava 
#toulanispribehem.

Nejlepší fotky odměníme ultimátní kartou Toulavka, díky 
níž si můžete užít řadu zážitků v Toulavě zcela zdarma. 

Na autory té úplně nejlepší fotogra�e čeká cesta po 
Toulavě, na níž se oni sami stanou hlavními hrdiny dalších 
výletů a dobrodružství.

Možná se divíte, proč mají naše tipy na výlet ustřižený pravý 
horní roh. Je to proto, že už před vámi si svůj příběh v Toulavě 
rozhodli prožít naši turisté Soňa, Štěpán a malí Václav a Jaromír. 
Navštívili Tábor, který je zážitky pro děti přímo nabitý, vláčkem 
se svezli do Bechyně, objevili Zeměráj, les v Petrovicích i zámek 
Radíč a na rozhledně Kovářka poklábosili s kovářem Dobešem. 
A když jejich výlet skončil, ustřihli u svého průvodce na 
znamení zdárně zakončeného putování horní roh, který vám 
proto chybí.



Ať svítí sluníčko, nebo prší, v Táboře je 
s dětmi v�dy co dělat. A za jeden den 
všechno rozhodně nestihnete.

DOBRODRUŽSTVÍ 
V TÁBOŘE

Výlet 1: 



Husitské muzeum
Ponoříte se do podzemních chodeb pod městem, zábavnou 
formou se dozvíte, jak válčili husité a můžete si vyzkoušet kroužkové 
brnění. Dostanete také dětské mapy města i muzea s řadou úkolů, 
kterými vás provede práče, nebo rytíř Roland. Navštívit můžete
i zbytky hradu Kotnov.
        S Toulavkou: Sleva na vstupném.
Žižkovo náměstí 2, www.husitskemuzeum.cz, T: 381 254 286

Co uvidíte a zažijete v Táboře

Výlet začíná v husitském městě Tábor na Žižkově 
náměstí.  Nechte si na něj dva až tři dny a ubytujte se 
v některém místním penzionu.

Botanická zahrada
Vzácné rostliny, nádherný park, skleníky a několik zachráněných
poraněných zvířátek najdete v druhé nejstarší botanické zahradě
v ČR.
        S Toulavkou: K dospělému tři děti zdarma.
Jiráskova ulice, www.szestabor.cz/botanicka, T: 774 128 073

Filmová zbrojnice a skanzen Housův mlýn
Sestupte do údolí Tismenického potoka mezi dvěma vodopády 
k Housovu mlýnu – nachází se tu největší filmová zbrojnice ve střed-
ní Evropě. Vyzkoušíte si třeba helmici, kterou nosil Brad Pitt, nebo 
rekvizity z Letopisů Narnie. V létě je zde otevřená středověká krčma.
        S Toulavkou: Sleva na vstupném.
Pod Holečkovými sady 383, www.housuvmlyn.cz, T: 775 630 665

Muzeum Lega
Tak z toho se „poskládáte” – stovky modelů z Lega, neuvěřitelná 
expozice Star Wars, Benešova vila, táborská Střelnice a mnoho dalšího. 
        S Toulavkou: Sleva na vstupném.
Špitálské náměstí 275, www.muzeumlegatabor.cz, T: 602 697 207

Strašidelné podzemí, Skřítkov a Dětský svět s mašinkou
Hned za kostelem na náměstí vstoupíte do Strašidelného podzemí 
nebo chodeb veselého Skřítkova s postavičkami z mýtů a legend. 
Cestou k hradu Kotnov si navíc užijte Dětský svět s mašinkou, kde 
vás zemí pohádkových postav provede vláček. 
Podzemí a Skřítkov - Děkanská ulice, 
Dětský svět s mašinkou – Klokotská 120, T: 777 264 551

Muzeum čokolády
Navštívíte Muzeum čokolády, kde najdete nejen čokoládového 
hokejistu Jágra a další modely, ale můžete si sami vyrobit vlastní 
čokoládovou pochoutku.
        S Toulavkou: Sleva na vstupném.
Kotnovská 138, www.cokomuzeum.cz, T: 381 211 784

     Zahrajte si hru na bázi geocachingu Kačeři 
v Táboře (informace na Info-

centru Město Tábor), s aplikací 
Geofun se navíc můžete stát 

Hejtmanovým rekrutem. 

TI P



TÁBOR A OKOLÍ

Tábor je obklopen nádhernou přírodou. Navštívili 
jsme údolí Lu�nice, Kozí hrádek i ZOO. 

Tip na výlet: DO KLOKOT A PODÉL LU�NICE
Od hradu Kotnov se vydejte po zelené značce 
do Klokot. Odtud vás značka zavede do 
romantického údolí Lu�nice, přes turistickou 
lávku se po červené vydáte zpět do Tábora.



Koupání

Naše tipy na procházku

Sokolská plovárna
V parném létě se svlažíte na 
Sokolské plovárně u Jordánu 
– nejstarší vodní nádrže ve 
střední Evropě.
GPS: 49.4173244N, 14.6684103E

Knížecí rybník
V části Tábora zvané Zárybničná Lhota najdete velký rekreační rybník 
s kempem, restaurací a travnatou pláží.
GPS: 49.4105164N, 14.7318308E

Plavecký stadion
V létě i v zimě si užijete vody na plaveckém stadionu, kde je venkovní 
tobogán.
GPS: 49.4192267N, 14.6652889E

Táborský zdravotní a naučný okruh 
Zajímavými místy Starého města vás provede okruh značený 
psaníčkem, začínající na Žižkově náměstí. (4 km)

Na Kozí Hrádek
Z nedalekého Sezimova Ústí, kam vás doveze MHD, se po červené 
značce vydejte na Kozí Hrádek, kde kázal mistr Jan Hus. (4,5 km)
Děti tu najdou komiksovou naučnou stezku, která je právě s Husem 
seznámí. Šifru mistra Husa můžete rozluštit i s aplikací Geofun.
        S Toulavkou: K jedné vstupence druhá zdarma.

S KOČÁRKEM 

Na Harrachovku
Vydejte se od Švehlova mostu (nutno projít pod mostem) po pra-
vém břehu Lužnice k restauraci Harrachovka a zpět. (6 km) 

Lesopark Pintovka
Využijte sítě značených stezek v Lesoparku Pintovka na levém bře-
hu Lužnice. Řada z nich je průjezdná s kočárkem.

ZOO Tábor
V táborské části Větrovy najdete největší jihočeskou zoo se lvy, 
tygry, medvědy, zubry nebo smečkou vlků. Nedaleko stojí i roz-
hledna Hýlačka s krásným výhledem na Tábor.
Větrovy 10, Tábor, www.zootabor.eu, T: 233 372 021



Výlet 2: 
NA MILEVSKÉ MAŠKARY 
A DO ZEMĚRÁJE

Hledání pokladu, stezka naboso, hlavola-
my v přírodě, stará slovanská vesnice 
– zá�itkový park Zeměráj u Kovářova je 
na celý den sám o sobě. Na výletě jsme 
však objevili i Muzeum maškar a odpoči-
nuli si u Orlické přehrady.



Koupání

Naše tipy na výlety

Koupaliště Milevsko 
GPS: 49.4596972N, 14.3634797E

Výlet začíná v Milevsku na náměstí. Táta s mámou 
vezmou auto, abyste se dostali, kam potřebujete.

Co uvidíte a zažijete v Milevsku a okolí

Orlická přehrada
Vykoupejte se třeba v kempu Radava, půjčte si loď nebo šlapadlo, 
navštivte pravidelnou lodní linkou hrad Zvíkov a zámek Orlík.

Muzeum milevských maškar, Milevsko
V Milevsku navštivte jediné muzeum maškar v ČR. Nejdete tu
starobylé i novější masky, jako je bába s nůší, drak nebo dlouhán.
V masce se můžete vyfotit nebo si vlastní masku i namalovat. 
Ke shlédnutí je film o maškarách.
        S Toulavkou: Papírová maska k malování zdarma.
Nám. E. Beneše 6, Milevsko, www.muzeummilevskychmaskar.cz, T: 383 809 016

Kemp Radava, 
Orlická přehrada
 GPS: 49.5289006N, 14.1738394E

Kovářovská naučná stezka 
Až 25 km dlouhá stezka (možno vybrat z několika okruhů) malebnou 
krajinou Kovářovska začíná v Kovářově. Uvidíte skalní bránu i Anděl-
ský kámen. Po stezce dojdete až na rozhlednu Onen svět.

Přímo v Milevsku se vypravte na značený Prohlídkový okruh městem. 
(5,5 km)

S KOČÁRKEM

Po stopách milevských maškar
Není nic lehčího, než si stáhnout aplikaci Geofun a vydat se s ní na 
výlet městem Milevsko po stopách Milevských maškar.

Milevský vyhlídkový okruh
Z Milevska se vydejte na značený okruh půvabným okolím města. 
(22 km)

TI P
V Milevsku můžete 

navštívit i románský klášter 
a Milevské muzeum. Využijte 
pobytové balíčky pro rodiny 

s dětmi Milevsko na 3, 
nebo na 4 dny. Info na www.milevskem.cz.

Hravé peklo Bernartice
Zážitková expozice pro děti, čerti všeho druhu, pohádková říše 
s babou jagou a dalšími postavami, expozice českého špičkářství.
        S Toulavkou: Samolepka zdarma.
Táborská 208, Bernartice, www.hravepeklo.cz, T:605 875 371

Zeměráj, Kovářov
V přírodním zážitkovém parku 
u obce Kovářov se vydáte hledat 
poklad, budete luštit hlavolamy, 
vypravíte se na stezku naboso, 
nebo si zahrajete na archeologa 
či hrnčíře ve staré slovanské vesnici
        S Toulavkou: Mapa k pokladu 
a výroba amuletu zdarma.
Kovářov 201, www.zemeraj.cz, T: 702 542 054



Projí�ďka historickou Kři�íkovou lokomo-
tivou po nejstarší elektrifikované trati ve 
Střední Evropě je zá�itek. K tomu jsme si 
prohlédli zámek a výstavu pro děti 
v Městském muzeu.

Výlet 3: 
VLÁČKEM DO BECHYNĚ 



Křižíkova dráha Tábor - Bechyně
Z Tábora vyrazíte vláčkem do Bechyně – ale ne ledajakým. O prázd-
ninových víkendech se svezete historickými mašinkami Bobinka, 
nebo Elinka, které na nejstarší elektrifikované trati ve střední Evropě 
jezdily před desítkami let. Mimo sezónu využijte běžné vlaky.

Koupání

Bechyňské vyhlídky 
Od nádraží se vydejte po zelené přes most Duha a dále po levém 
břehu řeky. Cesta skýtá nádherné vyhlídky na město - postupně 
objevíte vyhlídkové plošiny - Náprstkovu, Pasovského a Guta-Jarkov-
ského. Z místní čtvrti Zářečí se vyšplháte po žluté po schodech 
k bechyňskému zámku. (3,5 km)

Naše tipy na procházku

       V Městském informačním 
centru si pořiďte Průvodce Bechyní 

nejen pro děti. Prozkoumáte město 

a při tom můžete řešit spoustu úkolů 

s malým dárkem na konci. Bechyni 

můžete prozkoumat i s mobilní aplikací. 

TI P

Co uvidíte a zažijete v Bechyni

Zámek Bechyně
V Bechyni na zámku najdete nejen svatební síň posledního Rožm-
berka Petra Voka, ale i figurky, které zpodobňují celý jeho dvůr.
        S Toulavkou: Malé občerstvení zdarma při skupině 10 osob.
Vstupenky koupíte pouze v TIC na Nám T.G.M. 5, www.visitbechyne.cz, T: 602 843 442

Městské muzeum 
V Bechyni zajděte do Městského 
muzea na stálou expozici oceně-
nou Gloria Musaealis, kde se do-
zvíte něco o Křižíkovi, železnici, 
impozantním mostě Duha i na-
šich předcích a užijete si třeba 
i některou z výstav pro děti.
        S Toulavkou: Keramický 
suvenýr zdarma.
Nám T.G.M. 140, Bechyně, www.kulturnidum.cz, T: 778 545 509

Městský stadion Bechyně
Letní koupaliště, tenis, fotbal, 
minigolf atd.
GPS: 49.3012756N, 14.4644539E

Po hradbách 
Prozkoumejte staré opevnění města Bechyně – po jeho stopách vás 
provede 2,5 km dlouhá naučná stezka s 20 zastaveními. Začněte 
v Muzeu turistiky, nebo u první cedule na křižovatce ulic Libušina 
a Čechova.

Židova strouha 
Žlutá značka vás z Bechyně zavede do romantického kaňonu 
Židovy strouhy, kde se natáčela pohádka Čertova nevěsta nebo 
film Metráček. Po procházce rozeklaným údolím se po modré 
značce přes Nuzice vrátíte zpět do Bechyně. (10 km)

Lužnice, Parkány
Romantické místo u jezu 
nedaleko mostu Duha.
GPS: 49.2961403N, 14.4781008E



Na Chýnovsko a Mladovo�icko, do divoké-
ho koutu Toulavy, je lépe vyrazit vlastním 
autem – podívali jsme se do jeskyně, na 
hrad i rozhlednu.

Výlet 4: 
Z CHÝNOVA 
AŽ NA KONEC SVĚTA



Chýnovská jeskyně
Nahlédnete do podzemního světa plného roztodivných útvarů. 
Uvidíte tu Purkyňovo oko, Žižkovu střelbu a ještě se seznámíte 
s čertem, drakem a čarodějnicí. Můžete si vyšlápnout na kopec 
nad jeskyní, na krásnou vyhlídku do bývalého lomu.
www.jeskynecr.cz, T: 381 299 034

Hrad Šelmberk a království Danar
Kdo by netoužil po tom mít vlastní království? Na zřícenině hradu 
Šelmberk u Mladé Vožice jedno takové najdete – království Danar. 
Prohlédnete si hrad i věž s výhledem a okolní předhradí, které tu 
vybudovala parta nadšenců. V létě se můžete zúčastnit některé
z tradičních akcí.
Hrad Šelmberk, Běleč 3, www.centrumselmberk.cz, T: 605 453 045

Rozhledna Kovářka, Moraveč
Není to jen obyčejná rozhledna. 
V obci Moraveč totiž potkáte 
i mistra kováře Dobeše, který 
rozhlednu postavil. Ukáže vám, 
jak se dělá kovářské řemeslo. 
Objednejte se předem.
Moraveč 18, www.rozhledna-kovarka.cz, 
T: 776 849 711

Koupaliště v Chýnově - GPS: 49.4053217N, 14.8073086E

Koupaliště v Mladé Vožici - GPS: 49.5298386N, 14.8033122E

       Nedaleko Chýnova je velbloudí farma, 
kde se dozvíte něco o velbloudech, můžete 

si na nich i zajezdit a dokonce také vzít lamu na procházku.Záhostice 38, www.velbloudi.cz, T: 774 221 368

Koupání

Co uvidíte a zažijete od Chýnova po Vožici

Výlet začíná u Chýnovské jeskyně, nebo v Chýnově 
u vlaku, odkud si uděláte pěší výlet k jeskyni a zpátky (4 km).

Naše tipy na procházku
Naučná stezka Kolem hradu Šelmberk
Začátek před hradem Šelmberk. Doporučujeme vám si vyfotit
infotabuli s mapou. (2,5 km)

S KOČÁRKEM
Procházka kolem jeskyně
Od Chýnovské jeskyně jděte po modré směr Dolní Hořice. U aut. 
zast. doleva po cyklo 1181. Z té odbočíte v údolí před mostem přes 
potok doleva na prohlídku lomu a zpět. Pokračujte po silnici, na 
křižovatce odbočte doleva a po cyklo 1172 se vraťte zpět na modrou 
značku. (5,5 km)

Velbloudí farma v Záhosticích 
TI P



Nevšední zá�itky, lanové centrum, 
turistika i bizoni – to je výlet do okolí 
Sedlce-Prčice, cíle slavného pochodu .

Výlet 5: 
PRČA KOLEM PRČICE



Sportcentrum Monínec
Tady se v létě pořádně vyřádíte na různých atrakcích. Svou 
obratnost prověříte ve dvou lanových parcích – jeden z nich 
je speciálně pro děti, druhý pro dospělé, vyzkoušíte si střelbu 
z luku, tubing - sjezd na nafukovacím kruhu v umělém korytě, 
discgolf, nebo sjezd na koloběžkách.
        S Toulavkou: K ubytování v apartmánech - wellness Hotelu 
Monínec zdarma.
Jetřichovice 53, www.jirsasport.cz, T: 604 332 565

Pilský rybník
Přírodní koupaliště nedaleko 
Monínce. K dispozici je travnatá 
pláž, písečná plážička, prolézačky 
pro děti, molo i občerstvení.
GPS: 49.5484764N, 14.5253558E

Naučná stezka včely a mravenci
Přímo v areálu Monínec můžete prozkoumat stezku po stopách 
včel a mravenců.

S KOČÁRKEM

Vydáte se do městečka Sedlec-Prčice. Odtud vede místní krásnou 
přírodou naučná stezka Od Vítkovské růže k zázračnému prame-
ni. Podíváte se po stopách Vítka z Prčice, který byl praotcem rodu 
Rožmberků a dalších pánů z Růže. Cestou se dozvíte něco o míst-
ních pověstech a vyzkoušíte si herní prvky. V Sedlci můžete navštívit 
i pivovar Vítek z Prčice s muzeem rodu Vítkovců. (7,3 km)

Koupání

Co uvidíte a zažijete na Sedlecko-Prčicku

Výlet začíná na parkovišti u Sportcentra Monínec.

Naše tipy na procházku

Ounuz
Do zapomenuté vesničky se dostanete lanovkou, nebo po zelené 
značce. Natáčela se tu pohádka Honza málem králem a tak to zde 
trochu pohádkově vypadá. Nedaleko najdete dřevěnou poštovnu, 
která stávala na Sněžce.

Čertovo břemeno a bizoni
Po žluté značce dojdete z Ounuzi až ke zvláštní skále, které se říká 
Čertovo břemeno. Podle pověsti ji tady upustil čert. Prohlédnete 
si také ohradu s bizony a po žluté se vrátíte na Monínec.



Voticím se také říká brána České Sibiře 
– o to je zajímavější, �e tu najdete domov 
stovek motýlů.

Výlet 6: 
NA ČESKOU SIBIŘ DO 
KRÁLOVSTVÍ MOTÝLŮ



Rozhledna Václavka, Votice
Vyšplhejte se na kostelní věž Václavka a rozhlédněte se po okolí. 
Každou prázdninovou neděli se naproti věži - v zahradě restau-
race U Modré kočky - koná pohádkové odpoledne.
        S Toulavkou: Ke vstupence do Václavky presso U Modré kočky
zdarma.
Kostel sv. Václava, Votice, www.votice-ubytovani.cz/rozhledny, věž T: 777 770 693
restaurace T: 733 335 961 

Kolem Votic za poznáním
Z votického náměstí se vy-
dejte procházkou prozkou-
mávat okolí města a přírodu 
České Sibiře. Bude vás na ní 
doprovázet skřítek Votísek 
a naučné panely s úkoly. Možné 
i s kočárkem, ale úsek Amerika 
– Mysletice je špatně sjízdný. 
(9 km)

Co uvidíte a zažijete na Voticku

Naše tipy na procházku

Klášter sv. Františka z Assisi, Votice
Navštívíte expozici věnovanou 
bitvě u Jankova. Zjistíte, jak žili 
vojáci a jejich rodiny za třicetileté 
války. Vyzkoušíte si uniformu 
vojáka nebo na interaktivní 
tabuli vojáka oblečete a vyzbro-
jíte. Vyzkoušíte si, jak mušketýr 
nabíjel svou mušketu. Uvidíte 
i opravdové dělové koule, které 
se u Jankova našly.
        S Toulavkou:  Ke 2 vstupenkám do kláštera turistická vizitka
zdarma.
Klášter: Klášterní 1, www.mesto-votice.cz, Votice T: 775 683 394

Motýlárium, Votice
Ve Voticích také objevíte skleníky plné motýlů, kteří poletují všude 
kolem. Najdete tu i motýlí pexesa a řadu dalších her pro děti.
        S Toulavkou: Sleva 20 % na společnou vstupenku do Motýlária 
a Ochrany fauny, k tomu motýlí keř zdarma.
Zámecká 810, Votice, www.ochranafauny.cz, T: 603 549 125

Putování po Voticích 
s knížetem Václavem

TI P

Questing neboli hledací hra pro 
celou rodinu. Po vyluštění 

tajenky na vás čeká poklad. 
Pracovní list si můžete 

vyzvednout v infocentru na náměstí.



V nádherných kopcích Sedlčanska jsme 
s dětmi objevili hned několik skrytých 
pokladů, jako je pohádkový zámek nebo 
zábavná lesní stezka v Petrovicích.

Výlet 7: 
SKRYTÉ POKLADY 
SEDLČANSKA



Zámek Radíč
Zámek rytířů a princezen. Můžete se zúčastnit hledání pokladu 
s princeznou, luštit tajemné šifry, vyrazit do školy pro princezny 
a rytíře nebo do dětské zbrojnice.
Radíč 1, www.ch-radic.cz, T: 777 799 877

Do minulosti
Z Radíče po žluté přes keltské oppidum Hrazany až na zbytky hradu 
Ostromeč nad Vltavou. Zpět 
po modré přes zříceninu 
Kozí Hřbet. (11 km)

 

Kempy u Vltavy:
Podskalí (GPS: 49.5443778N, 14.1718308E), Trhovky (GPS: 49.5790900N, 

14.1706881E), Popelíky (GPS: 49.6021350N, 14.1871656E), Oboz (GPS: 49.7231781N, 

14.3525267E), Častoboř (GPS: 49.7361592N, 14.3587031E).

Co uvidíte a zažijete na Sedlčansku

Koupání

Naše tipy na procházku

Les pro děti v Petrovicích

TI P

Vydejte se do Petrovic 
na Lesní stezku za odpočinkem, 

zábavou i poznáním. Děti vyzkouší 

přírodní dětské hřiště, vyhlídku z ptačí 

perspektivy, lesní domeček i houpačku 

a objeví také dávný menhir. Stezka 

je průchozí s terénním kočárkem.

Sedlčansko se vydejte prozkoumat autem nebo 
na kole. Naleznete poklady v podobě míst, která jsou 
pro děti jak stvořená.

Ochrana fauny, Hrachov
Prohlédnete si zvířata a ryby 
v záchranné stanici, seznámíte se 
s osudy konkrétních zvířat, a to 
vše s výkladem odborníků.
        S Toulavkou: Sleva 20 % 
na společnou vstupenku do 
Motýlária a Ochrany fauny, k tomu motýlí keř zdarma.
Hrachov 13, www.ochranafauny.cz, T: 603 549 125

Modelářský domek a dopravní hřiště, Štětkovice
Ve Štětkovicích objevíte modelové kolejiště s vláčkem s 220 m kolejí. 
Můžete si půjčit koloběžku, traktůrek nebo formuli a projet se na do-
pravním hřišti, nebo si udělat výlet vláčkem. Návštěvu si domluvte 
předem. Bonusem vám bude návštěva parku „Drama věků”.
Obec Štětkovice, aktivitysedlcany.cz/dopravni-hriste, T: 775 904 773

Vrškamýk – cesta do středověku
Na zřícenině hradu Vrškamýk vyzkoušíte dětské hřiště se středověký-
mi herními prvky, rozhlédnete se z vyhlídkové věže v podhradí, pro-
hlédnete si zříceninu a na tabulích se dozvíte, jak vypadala kdysi. 
Obec Kamýk n. Vlt., www.obeckamyk.cz, T: 318 677 129

Po stopách Josefa Suka
Ze Sedlčan po červené 
až na rozhlednu Dra-
houšek a do Křečovic, 
kde najdete památník 
místního rodáka 
Josefa Suka. Auto-
busem zpět. (11 km)

TI P
Minizoo Hulín 

- lamy, 



Penzion NA RYNKU
Borotín 113
www.borotinska.cz/pension

2 1

U Radešínka
Počepice 115, Petrovice
www.radesinek.cz

1 1

RS Lužnice
Dobronice u Bechyně 113
www.rsluznice.cz

3 1

Statek Beranka
Nové Dvory 26, Opařany
www.statekberanka.cz

1 1

Penzion Příběnice
Malšice 138, Malšice
www.penzionpribenice.cz

3 1

Penzion Pod Moníncem
Jetřichovice 4, Sedlec-Prčice
www.podmonincem.cz

2 1

Ubytování Jistebnice 
a půjčovna kol Apex bike
Krátká 193, Jistebnice
ubytovanijistebnice.unas.cz 

1 1

Tip: 

Půjčovna 

kol

Hotel a restaurace Panská***
Nám. T. G. M. 54, Bechyně
www.hotelpanska.cz

3 2

Penziony Javorka a Čertovka 
Monínec 7, Sedlec-Prčice
www.moninec.cz

3 1
Parkhotel Mozolov***
Mozolov 6, Nadějkov
www.mozolov.cz

4 1 Penzion Kateřina 
Nepřejov, Nadějkov
www.penzion-katerina.cz

1 1

Hostel Housův mlýn
Pod Holečkovými sady 383, Tábor
www.housuvmlyn.cz

2 1

Hotel Gold Chotoviny****
Táborská 68, Chotoviny
www.hotelchotoviny.cz

3 2

Penzion a restaurace 
U modré kočky
Táborská 71, Votice
www.votice-ubytovani.cz

3 1

Hotel Monínec***
Monínec 7, Sedlec-Prčice, 
www.moninec.cz

4 2

Pension Thir
Provaznická 152/1, Tábor
www.thir.cz

2 2

Zvířata 
- farma

Dětské hřiště/
herna

Sportoviště

Venkovní 
bazén

Vniřní bazén,
wellness

Cyklisté vítáni

Půjčovna kol

Restaurace

1

2

3

4

do 20 lidí

20-50 lidí

51-100 lidí

nad 100 lidí

Kapacita:

3

2

1

500 Kč

500-1000 Kč

nad 1000 Kč

Cenová 
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Penzion Hulín
Hulín, Sedlčany
www.penzionhulin.cz


