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KLÁŠTER, TEPLÁ  - MARIÁNSKE LÁZNĚ - KYNŽVART - KLADSKÁ - PRAMENY  
           - DOUBÍ - SVATOŠSKÉ SKÁLY - LOKET - KRÁSNO - BEČOV 
 

PROGRAM:  

 

1.deň: 12.08.2021 - štvrtok 
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Drietomu, Brno a Prahu na ubytovanie do Kláštera, Teplej 

               cestou bezpečnostné prestávky a prestávka na rýchly obed na odpočívadle pri diaľnici,  
               fotostop v Úterý, ktoré podľa povesti založili nemeckí osadníci. Vraj ich sem povolali Přemyslovci,  

               aby učili miestnych remeslám. Mestečko ako z rozprávky má námestie dláždené mačacími hlavami, 

               obklopené hrázdenými domami, bez obchodov, či reštaurácií a dva barokové kostoly.  
Pre jeho jedinečnú atmosféru ho vyhľadávajú filmári: nakrúcal sa tu napr. seriál Zdivočelá země.  

Práve tu sa narodil zakladateľ Mariánskych Lázní, Kašpar Prokop Reitenberger.                
Po prestávke pokračovanie v ceste. 

 
16:00 hod prehliadka premoštrátskeho kláštora vrátane obrazárne a vzácnej knižnice               

17:00 hod hotelové ubytovanie v areáli kláštora 

17:30 hod odchod autobusom do Mariánskych Lázní, prehliadka kúpeľného mesta, osobné voľno na večeru 
20:30 hod návrat na ubytovanie  

 
 

2. deň: 13.08.2021 - piatok 

07:00 hod raňajky – bufet v mieste ubytovania 
08:15 hod odchod autobusom do Kynžvartu, prehliadka metternichovského zámku  

                zapísaného na zozname UNESCO. 
Následne pre záujemcov prehliadka zámockého anglického parku, ktorý patrí medzi najväčšie v Čechách. 

                 

11:00 hod pokračovanie autobusom do Kladskej, najcennejšej časti Slavkovského lesa, ktorá je vyhlásená 
               za prírodnú rezerváciu. Nachádza sa tu päť horských rašelinísk, z ktorých najväčší je Tajga.  

Po jeho okraji a okolo Kladského rybníka je vybudovaný drevený vyvýšený chodník s vyhliadkovými miestami  
a odpočívadlami v celkovej dĺžke 2,2 km. Jeho zdolanie nie je fyzicky náročné a vyžaduje cca hodinu času. 

Dom prírody v Kladskej zaujímavým spôsobom prezentuje prírodné a kultúrne hodnoty Slavkovského lesa.                
 

13:00 hod osobné voľno na obed v miestnej štýlovej reštaurácii. 

 
14:15 hod turistika cez Kladské rašelinište ku Mýtskému rybníku a na Pramene  

                 v celkovej dĺžke cca 5 km po mierne zvlnenom teréne, na konci ktorej možno ochutnať minerálku 
                z prameňov: Giselin, Rudolfov a Vincentov 

Ľahšia alternativa: presun z Kladskej na Pramene našim autobusom 
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16:30 hod pokračovanie autobusom na Tri Kríže. Kamenné tri kríže na návrší tvoria Národnú prírodnú pamiatku 

                opradenú viaceými legendami 
17:15 hod odchod ku rázcestiu Farská kyselka, prechádzka ku prameňu, ktorý patrí k najchutnejším. 

                Len kilometer od prameňa  je jazero, ktoré už z diaľky prezrádza zápach skazených vajec.  
V Smraďochu sa cez pukliny prediera zo zeme kysličík uhličitý a sirovodík. Ich prebublávanie je v Európe vzácny  

úkaz a pripomína prírodu na Islande. 

Ľahšia alternativa: prechádzka len ku Smraďochu 
18:15 hod odchod na ubytovanie  

19:00 hod večera v mieste ubytovania za príplatok 
 

 

3.deň: 14.08.2021 - sobota 
07:00 hod raňajky – bufet v mieste ubytovania 

08:00 hod odchod do Doubí  
08:45 hod turistika po chodníku s miernym prevýšením na Svatošské skály opradené legendou,  

                ktoré sú obľúbeným cieľom kúpeľných hostí.  
               Z chodníka možno vystúpiť na Jeskynní vyhlídku (nie je podmienkou).  

Prevýšenie je 120 m, ale výhľad do údolia Ohře stojí za to. Po krátkej prestávke pokračovanie do Lokte.  

Vzdialenosť z Doubí do Lokte cca 9 km možno peši prekonať za približne 3 hodiny. 
Po príchode do Lokte krátka prehliadka mesta, osobné voľno na obed a pohár piva v Pivovare Svatý Florián. 

Ľahšia alternativa: individuálna prehliadka expozície vo Vianočnom dome, presun do Lokte autobusom 
 

14:00 hod odchod do Krásna, výstup na rozhľadňu. Jej unikátny tvar a špirálovité schodisko  

po vonkajšom obvode ju radí k najzaujímavejším v ČR. Vedie na ňu 120 schodov do výšky 25 m  
a z jej vrcholu je úžasný kruhový výhľad do okolia. 

16:30 hod odchod na ubytovanie, večera v mieste ubytovania za príplatok 
              

   
4.deň: 15.08.2021 - nedeľa 

07:00 hod raňajky – bufet v mieste ubytovania 

08:00 hod odchod ku rázcestiu Dlhá Stoka  
               pešia turistika po mierne zvlnenom náučnom chodníku Mnichovské Hadce ku Grunskej kyselke,  

               ktorú využíva minerálka Magnesia.  Okruh meria približne 8,5 km a trvá cca 3 hodiny. 
Ľahšia alternativa: prechádzka len po časti náučného chodníka podľa vlastného uváženia 

 

11:30 hod pokračovanie autobusom do Bečova, krátka prehliadka mesta,  
                alebo návšteva Botanickej záhrady a voľno na obed 

14:00 hod presun ku prírodnému úkazu Čedičové varhany, 
15:00 hod po prestávke na foto pokračovanie v ceste späť, prestávka na večeru na Rohlenke 

22:00 hod predpokladaný návrat do Žiliny 

 
Cena: 235 eur/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, 3 x ubytovanie hotel 3*, raňajky a sprievodcu CK 

 
Nepovinný príplatok: Union zájazdové poistenie do zahraničia 10 €/ osoba 

                               2 x večera v mieste ubytovania á 10 € 
Výdavok na mieste: večera 1.deň, ak si priplatíte večere v mieste ubytovania,  

                             alebo všetky večere, obedy, občerstvenie, vstupné 

 
Účasť na programe so sprievodcom CK nie je povinná. 

 
Nezáväzná informácia o vstupom : 

 

 Dosp.os. +65 r. ZŤP / ZŤPS Spriev.ZŤPS 

Klášter Teplá 4 € 4 € 3 € / 3 € zdarma 

Zámok Kynžvart 6,50 € 5,50 € 5,50 € / 5,50 € zdarma 

Zámocký park Kynžvart 2,50 € 2 € 2 € / 2 € zdarma 

Dom prírody Kladská 2 € 1 € 1 € / 1 € zdarma 

 

 

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION. 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
 

 


