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Jednodenní autokarový zájezd na zámek Zbiroh, kde Vás zaujme nejen 
ale i velikonoční jarmark. Provedeme vás historií
13. století až do jeho novodobých dějin.

Odpoledne vás čeká návštěva města Plzeň. Plzeň
renesančními domy, najdete tu i pár uliček jako vystřižených ze středověku a
Bartoloměje s vůbec nejvyšší kostelní věží v Čechách. Od roku 1842 se tu vaří skvě
Pilsner Urquell, které Plzeň proslavilo po celém světě. Návštěva Pivovarnického muzea, či 
plzeňského podzemí Vás určitě zaujme.
 
Odjezd:  
Slaný: od Váhy 08:00 
Smečno: zastávka MHD 08:10 
Kladno: zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 
Praha: stanice metra B Stodůlky, 
 
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/zamek
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 

174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz
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Jednodenní autokarový zájezd na zámek Zbiroh, kde Vás zaujme nejen 
ale i velikonoční jarmark. Provedeme vás historií Zbirožského zámku
13. století až do jeho novodobých dějin.  

Odpoledne vás čeká návštěva města Plzeň. Plzeň má historické centrum s barokními a 
renesančními domy, najdete tu i pár uliček jako vystřižených ze středověku a

s vůbec nejvyšší kostelní věží v Čechách. Od roku 1842 se tu vaří skvě
Pilsner Urquell, které Plzeň proslavilo po celém světě. Návštěva Pivovarnického muzea, či 
plzeňského podzemí Vás určitě zaujme. 

zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 08:30 
stanice metra B Stodůlky, 8.55 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/zamek-zbiroh
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Jednodenní autokarový zájezd na zámek Zbiroh, kde Vás zaujme nejen prohlídka zámku, 
Zbirožského zámku od dob jeho vzniku ve 

má historické centrum s barokními a 
renesančními domy, najdete tu i pár uliček jako vystřižených ze středověku a katedrálu sv. 

s vůbec nejvyšší kostelní věží v Čechách. Od roku 1842 se tu vaří skvělé pivo 
Pilsner Urquell, které Plzeň proslavilo po celém světě. Návštěva Pivovarnického muzea, či 

-a-plzen   


