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Vydejte se s námi na výlet za knížepánem Schwarzenbergem. V 
autokarovém zájezdu navštívíme zámek Orlík a hrad Zvíkov.
Hrad Zvíkov je devátým nejnavštěvovanějším objektem ze třinácti kulturních 
památek ve správě Národního památkového ústavu v Jihočeském kraji. 
Na hradbách naleznete pěkné vyhlídky na 
Blízko u hradu se nachází kotviště pro parník, na kterém přejedeme k zámku Orlík.
Zámek Orlík je monumentální stavbou nacházející se nad vodní nádrží Orlík. První 
zmínky o hradu pochází z první poloviny 13. století, kdy byl Orlík ještě
hrádkem, postaveným na strmé skále
jméno).  
 

Odjezd:  
Slaný: od Váhy 06:30 
Kladno: zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 
Praha: st. metra B Stodůlky, ulice Jeremiášova 07:
V ceně: autokarová doprava a služby průvodce
 

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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památek ve správě Národního památkového ústavu v Jihočeském kraji. 
Na hradbách naleznete pěkné vyhlídky na Vltavu a Otavu, i na jejich soutok.
Blízko u hradu se nachází kotviště pro parník, na kterém přejedeme k zámku Orlík.
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zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 06:50 
st. metra B Stodůlky, ulice Jeremiášova 07:20 
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památek ve správě Národního památkového ústavu v Jihočeském kraji.  
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