Nabídka zájezdů pro naše seniory ZDARMA
Městská část Praha – Zličín
nabízí ZDARMA zájezdy občanům MČ Praha - Zličín ve věku od 65 let.
Cena zájezdu je plně hrazena z prostředků MČ Praha - Zličín.
Senior se přihlásí na zájezd podáním přihlášky na Úřadě MČ Praha - Zličín,
kontakt: pí. Vajtrová, tel.: 257 951 298, 257 950 113, linka 1.
Přihlášky je možno podávat od 4. 4. 2016, uzávěrka přihlášek 10 dní před odjezdem.

MČ zajišťuje:
- dopravu zahraničním autobusem (Euro norma, bezpečnostní pásy, klimatizace, WC)
- vstupné do uvedených objektů, parkovné, mýtné a veškeré další poplatky
- profesionální služby průvodce, odborný výklad
- úrazové pojištění a zákonné pojištění cestovní kanceláře CK2
- místo odjezdu a příjezdu autobusu: Praha – Zličín (před poštou)
Nabídka zájezdů pro seniory

PROGRAM ZÁJEZDŮ:
Božena Němcová, Babiččino údolí a zámek Ratibořice
17. 5. 2016
Vydáme se do Ratibořic, kde si připomeneme život a dílo Boženy Němcové. Čeká nás prohlídka
Ratibořického zámku a procházka Babiččiným údolím. Během procházky bude několik zastavení
např. v Rudrově mlýně, u pomníku Boženy Němcové, na Starém Bělidle či u Viktorčina splavu.
Poté přejedeme do České skalice, kde navštívíme Barunčinu školu, kam chodila Barunka
Panklová.
Zámek Hluboká a vesnice Holašovice
28. 6. 2016
Vydejte se s námi objevovat krásy Jižních Čech, kde navštívíme romantický zámek Hluboká.
Tento zámek byl v 19. století postaven na místě raně gotické tvrze ve stylu tudorovské gotiky
podle vzoru anglického královského zámku Windsor a je obklopen anglickým parkem se
sochařskou výzdobou. V druhé části zájezdu navštívíme vesničku Holašovice s unikátním
souborem budov ve stylu tzv. selského baroka ze 70. Let 19. Století. Budovy tvoří jedinečný
celek, který opravdu stojí za zhlédnutí.
Zámek Sychrov a ukázka sokolnictví
6. 9. 2016
Dlaskův statek a muzeum Českého ráje
Prohlídka novogotického zámku, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu
Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Navštívíte Dlaskův statek, který je
jedním z nejlépe dochovaných roubených statků pojizerského typu a nachází se poblíž Turnova a
také Muzeum Českého ráje (Turnov), které nabízí zajímavou expozici minerálů.
Tábor za časů Husitů, vila Edvarda Beneše a muzeum čokolády
4. 10. 2016
Návštěva města Tábor, kde zavítáme do muzea husitství. Tuto slavnou epochu dějin města si
připomeneme nejprve v gotickém radničním sálu u sochy Jana Žižky z Trocnova. Zhlédneme film
a následně expozici husitství. Poté zavítáme do Sezimova Ústí, kde půjdeme na návštěvu do
památníku Edvarda Beneše. Zájezd si zpestříme zastávkou v muzeu čokolády a marcipánu.

1. BOŽENA NĚMCOVÁ, BABIČČINO ÚDOLÍ A ZÁMEK RATIBOŘICE 17. 5. 2016
Vydáme se do Ratibořic, kde si připomeneme život a dílo Boženy
Němcové.
Čeká nás prohlídka Ratibořického zámku a procházka Babiččiným
údolím.
Během procházky bude několik zastavení např. v Rudrově mlýně, u
pomníku Boženy Němcové, na Starém bělidle či u Viktorčina splavu.
Poté přejedeme do České skalice, kde navštívíme Barunčinu školu,
kam chodila Barunka Panklová.

2. ZÁMEK HLUBOKÁ,
VESNICE HOLAŠOVICE - 28. 6. 2016
Vydejte se s námi objevovat krásy jižních Čech, kde navštívíme
romantický zámek Hluboká. Tento zámek byl v 19. století postaven na
místě raně gotické tvrz ve stylu tudorovské gotiky podle vzoru
anglického královského zámku Windsor a je obklopen anglickým
parkem se sochařskou výzdobou.
Ve druhé části zájezdu navštívíme vesničku Holašovice s unikátním
souborem budov ve stylu tzv. selského baroka ze 70. let 19. století.
Budovy tvoří jedinečný celek, který opravdu stojí za zhlédnutí.

3. ZÁMEK SYCHROV - UKÁZKA SOKOLNICTVÍ,
DLASKŮV STATEK,
MUZEUM ČESKÉHO RÁJE - 6. 9. 2016
Prohlídka novogotického zámku, který sloužil jako rezidence původem
francouzského rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska či
Nesmrtelná teta.
Navštívíte Dlaskův statek, který je jedním z nejlépe dochovaných
roubených statků pojizerského typu a nachází se poblíž Turnova a
také Muzeum Českého ráje (Turnov), které nabízí zajímavou expozici
minerálů.

4. TÁBOR ZA ČASŮ HUSITŮ,
VILA EDVARDA BENEŠE,
MUZEUM ČOKOLÁDY – 4. 10. 2016
Návštěva města Tábor, kde zavítáme do muzea husitství. Tuto
slavnou epochu dějin města si připomeneme nejprve v gotickém
radničním sálu u sochy Jana Žižky z Trocnova. Zhlédneme film a
následně expozici husitství.
Poté zavítáme do Sezimova Ústí, kde půjdeme na návštěvu do
památníku Edvarda Beneše.
Zájezd si zpestříme zastávkou v muzeu čokolády a marcipánu.

