
 

 
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 

tel: 312 524 174, mob. 

 SLAN tour                       

BBEEČČOOVV

KKLLÁÁŠŠ

2244..0088..  ssoo
Jednodenní autokarový zájezd do oblasti západních Čech, při němž můžete navštívit Bečov nad 
Teplou, klášter Teplá i "zapomenuté" městečko Úterý.
Udělejte si výlet na jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se může pyšnit unikátní 
památkou evropského významu -
korunovačním klenotům. 
Klášter premonstrátů v Teplé byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou, českým 
šlechticem. Nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románs
halový kostel "Zvěstování Páně". 
Úterý je nejen jeden ze sedmi dnů v
jako z pohádky. Městečko si oblíbili filmaři a točili se zde např. Zvony z
země a Habermannův mlýn. 
 

Odjezd:  
Slaný: od Váhy 06:30 
Praha: st. metra B Stodůlky  07:00
Kladno: zastávka MHD naproti hotelu Kladno, Sítná 07:30
Nové Strašecí: parkoviště LIDL  0
Řevničov: autobusová zastávka u motorestu Na Ráně 8:10
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/becov
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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oobboottaa              
Jednodenní autokarový zájezd do oblasti západních Čech, při němž můžete navštívit Bečov nad 
Teplou, klášter Teplá i "zapomenuté" městečko Úterý. 
Udělejte si výlet na jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se může pyšnit unikátní 

- relikviářem sv. Maura, který se stářím a hodnotou blíží českým 

byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou, českým 
šlechticem. Nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románs

 
je nejen jeden ze sedmi dnů v týdnu, ale také název západočeského městečka,

jako z pohádky. Městečko si oblíbili filmaři a točili se zde např. Zvony z rákosu, seriál Zdivočelá 

st. metra B Stodůlky  07:00 
zastávka MHD naproti hotelu Kladno, Sítná 07:30 

07:50 
autobusová zastávka u motorestu Na Ráně 8:10 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/becov-nad-teplou-klaster

 

www.slantour.cz 

PPLLOOUU  

PPLLÁÁ  

665500  KKčč  
Cena 590 Kč dítě do 10 let  

Jednodenní autokarový zájezd do oblasti západních Čech, při němž můžete navštívit Bečov nad 

Udělejte si výlet na jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se může pyšnit unikátní 
, který se stářím a hodnotou blíží českým 

byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou, českým 
šlechticem. Nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románsko-gotický trojlodní 

týdnu, ale také název západočeského městečka, které vypadá 
rákosu, seriál Zdivočelá 

klaster-tepla-a-utery  


