
VÝLET PO ČESKÉM RÁJI NA KOLE

Poznejte ze sedla kola Jičín, Valdštejnovu krajinnou kompozici a historii bitvy v roce 1866. 
Trasa povede přes Valdštejnovo náměstí, Valdice a Železnici. Dále podél Cidliny do Kbelnice, Ossaria, kolem rybníka Kníže 
zpět na Valdštejnovo náměstí.

Program:
 prohlídka Vlastivědného muzea v Železnici
 prohlídka Ossaria

                
Cena za osobu pro skupinu od 10 osob: 350 Kč/os. Cena obsahuje: půjčovné kol a průvodce. 
Cena neobsahuje: vstupné do Vlastivědného muzea v Železnici (cca 20 Kč), občerstvení a zdravotní pojištění.

PRO NÁROČNÉ VÝLETNÍKY

Vydejte se společně s naším průvodcem na celodenní cyklistický výlet za krásami Českého ráje. Navštívíte jedno z nej-
známějších skalních měst Českého ráje a ruiny dvou středověkých hradů. Za příznivého počasí můžete využít možnosti 
krátkého osvěžení na koupališti Pelíšek.

Program:
 návštěva Prachovských skal
 prohlídka hradu Trosky
 zřícenina hradu Pařez

Cena za osobu pro skupinu od 10 osob: 450 Kč /os. Cena obsahuje: půjčovné kol a průvodce. 
Cena neobsahuje: vstupné do Prachovských skal (cca 45 Kč), vstupné na hrad Trosky (cca 40 Kč), občerstvení, zdravotní  
pojištění.

PROCHÁZKA S PRŮVODCEM HISTORICKÝM JIČÍNEM

Vyjděte si s námi na romantickou procházku za pamětihodnostmi pohádkového města Jičín.

Program:
 prohlídka Regionálního muzea 
 výstup na Valdickou bránu
 Rumcajsova ševcovna
 výklad o historii města

                
Cena za osobu pro skupinu od 10 osob: 400 Kč/os. Cena obsahuje: průvodcovské služby. 
Cena neobsahuje: vstupné do Regionálního muzeua (cca 50 Kč), vstupné na Valdickou bránu (cca 15 Kč), vstupné do 
Rumcajsovy ševcovny (cca 15 Kč).

CK Consultour, s.r.o.



CK Consultour Vám dále nabízí:

půjčovnu kol (dovoz 4 a více kol po celém Českém ráji)

ubytování v hotelech, penzionech, privátech, apartmánech po celém Českém ráji

výlety po Českém ráji s průvodcem

CK Consultour Vám dále zajistí:

jízdu na koni

vyhlídkové lety

exkurze do sklářských dílen

exkurze do řemeslných dílen a pivovarů

kurzy horolezectví a potápění

Kontakt:

CK Consultour, s.r.o. 
Nerudova 45, 506 01 Jičín

tel., fax: + 420 777 137 305,+ 420 493 533 281

e-mail: info@i-jicin.com

www.i-jicin.com

MIKROBUSEM S PRŮVODCEM

Zúčastnit se můžete také celodenního výletu minibusem s průvodcem, který Vám ukáže nejatraktivnější místa 
Českého ráje. 

Program:
 návštěva Prachovských skal 
 prohlídka hradu Trosky 
 prohlídka hradu Kost 
 prohlídka zámku Humprecht 

                
Cena za osobu pro skupinu od 10 osob: 550 Kč/os. Cena obsahuje: jízdné minibusem, průvodcovské služby.
Cena neobsahuje: vstupné na  Prachovské skály (cca 45 Kč), vstupné na hrad Trosky (cca 40 Kč), vstupné na hrad Kost 
(cca 90 Kč), vstupné na zámek Humprecht (cca 30 Kč), občerstvení a zdravotní pojištění.

  
SPECIÁLNÍ NABÍDKA – JIČÍN MĚSTO POHÁDKY S UBYTOVÁNÍM

Město Jičín se pravidelně vždy na 1 týden v září stává městem pohádky, ve kterém je po celou dobu konání akce připraven 
bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Nabízíme Vám zajištění vstupenek na sobotu, kdy pohádkový festival vrcholí. 
Zároveň Vám poskytneme pohodlné ubytování přímo v centru Jičína. 

Program: dle programu festivalu Jičín město pohádky: www.pohadka.cz

Cena: 450 Kč /os/den. Cena obsahuje: ubytování (minimálně na 2 noci, 2 dvoulůžkové ložnice s manželskou postelí, 
plně vybavená kuchyň, vl. sociální zařízení, TV, možnost připojení na internet), vstupné na sobotní program na Valdštej-
nově náměstí. Cena neobsahuje: stravování (možnost dokoupení snídaně za 70 Kč).


