Cestovní kancelář VŠP Jihlava
pořádá studentskou exkurzi

ČESKÝ RÁJ
Exkurze je zaměřena na práci průvodce cestovního ruchu, geografii, techniku cestovního ruchu a dějiny
umění a v jejím průběhu si studenti průvodcovskou činnost samostatně vyzkoušejí.

Termín: 24.–27. 6. 2021 Cena: 3 500 Kč
Program
2. den

1. den
• Mnichovo Hradiště, prohlídka původního renesančního
zámku, nyní je v barokní přestavbě s hrobkou
Albrechta z Valdštejna, umělecky hodnotný areál
• zřícenina středověkého skalního hradu Valečov
na pískovci
• Drábské světničky - skalní město v Českém ráji,
turistika

• Turnov, kolébka Českého ráje, synagoga, židovský
hřbitov, muzeum Českého ráje
• Dlaskův statek v Dolánkách, ukázka lidové
architektury v Pojizeří
• Jedna z “nej turistických tras”: Hruboskalské skalní
město, skalní hrad Valdštejn, skalní vyhlídka Hlavatice
u Turnova. Cestou Adamovo lože, arboretum Bukovina,
skalní rozsedlina Myší díra, Mariánská vyhlídka

3. den
• prohlídka hradu Trosky (věž Panna 57 m a Baba 47 m) symbol Českého ráje
• prohlídka gotického hradu Kost ze 14. století, romantické
údolí Plakánek u hradu, Bílý a Černý rybník pod hradem
• přírodní rezervace Podtrosecká údolí - “filmové rybníky”,
turistika
• letohrádek Humprecht šlechtické rodiny Černínů (exteriér)
• Sobotka, vstupní brána do Českého ráje
• vesnická památková rezervace obce Vesec u Sobotky,
dokonalý urbanistický styl tvořený převážně 18 roubenými
chalupami (18.-19. stol.), využívána filmaři ve více jak 30
filmech a seriálech

i

4. den
• prohlídka města Jičín, Valdštejnská lodžie
s naučnou stezkou, město pohádek Václava Čtvrtka
o loupežníkovi Rumcajsovi a jeho rodině, ale také
důstojná rezidence Albrechta z Valdštejna
• vrch Zebín u Jičína (2 km) s barokní kapličkou
sv. Máří Magdalény, posléze návrat do Jihlavy
a příjezd ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu, 3x ubytování ve vícelůžkových pokojích, 3x polopenzi a zákonné
pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy

Zájezd je doprovázen odborným průvodcem z řad akademických pracovníků školy.
Vedoucí zájezdu: Ing. Martina Drašarová, Ph.D.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 38 osob. Změny vyhrazeny.

Cestovní kancelář VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Telefon: 567 141 142, 605 194 533, e-mail: cestovka@vspj.cz

