
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET Z PRAHY DO ČESKÉHO RÁJE 

Ochutnejte, dotkněte se a prožijte báječný den v Českém ráji. Navštívíte výrobny a ochutnáte světově proslavené produkty 
s možností zakoupení na místě za zvýhodněné ceny. Navštívíte starobylou dominantu Českého ráje a se zámeckým pan-
stvem nebo středověkými žebráky zapomenete na realitu všedních dnů.

Program:
 návštěva skláren Bohemia, nákupy
 uvítání na jičínském zámku zámeckými pány s číší tradičního moku 
 prohlídka zámeckých prostor se zámeckými pány v dobových kostýmech
 oběd – tradiční české jídlo
 exkurze do pivovaru v Nové Pace a ochutnávka piva, možnost nákupu piva
 návštěva hradu Trosky, dominanty Českého ráje
 návštěva středověké krčmy a pivovaru s historickým programem a netradičními mravy

Cena za osobu pro skupinu 50 osob: 1 150 Kč/os. Cena obsahuje: dopravu luxusním busem, průvodce, 3chodové 
polední menu, speciální středověkou krmi, pojištění CK proti úpadku. Cena neobsahuje: vstupy (cca 235 Kč/os).

JEDNODENNÍ VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE – EXKURZE & NÁKUPY 

Po celý rok poznávejte zručnost českých výrobců. Uvidíte, jak se vyrábí světoznámý „ křišťál“, nakoupíte za téměř výrobní 
ceny a se vzpomínkou na časy dávno minulé si odpočinete v prostorách impozantního zámku.

Program:
 exkurze do skláren Bohemian Crystal, nákupy
 exkurze do dílny ručně malovaných a vyráběných vánočních ozdob, nákupy
 oběd na zámku – 3chodové menu                         
 exkurze do výrobny šperku Granát, ukázky výroby & nákupy ve fi remní prodejně za zajímavé ceny

Cena na osobu pro skupinu 50 osob: 650 Kč/os. 
Cena obsahuje: luxusní bus, průvodce, vstupy, 3chodové menu.

JEDNODENNÍ VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE – HISTORIE & GURMÁNSTVÍ

Po celý rok s námi putujte do časů dávno zapomenutých a zkuste si s námi v netradičním programu, jak tvrdý býval 
středověk.

Program:
 uvítací nápoj na vyhlídkové věži v městě pohádek
 návštěva zříceniny hradu Trosky, dominanty Českého ráje
 návštěva hradu Valdštejn, vybudovaného na vršku skal                         
 krátká nenáročná procházka skalním městem
 oběd na zámku  
 návštěva zámku Sychrov
 jedinečný středověk – speciální večeře ve středověké krčmě s živým středověkým programem

 
Cena na osobu pro skupinu 50 osob: 1 890 Kč/os. Cena obsahuje: dopravu luxusním busem, průvodce, poplatky 

a vstupy, 3chodové polední menu, speciální 3chodovou večeři, živý středověký program.

CK Czech Paradise



Cestovní kancelář Vám dále nabízí:

programy na míru dle zaměření skupin,  průvodce v jazycích (NJ, AJ, ES, RU, PJ, FR)

transfery, ubytování

Cestovní kancelář Vám dále zajistí:

sportovní programy, dětské programy

Kontakt:

CK Czech Paradise 
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

tel., fax: + 420 493814247, + 420 602 962 931

e-mail: info@czechparadise.cz, marketing@czechparadise.cz

www.czechparadise.cz

VÍKENDOVÝ PROGRAM V ČESKÉM RÁJI A SEVERNÍCH ČECHÁCH

Pronikněte do tajů výroby známého automobilu Škoda, navštivte zámecké prostory naší šlechty a užijte si zábavy moderní 
doby v zábavním centru.

Program:
1. Mladá Boleslav – muzeum Škoda, zámek Mnichovo Hradiště, Liberec, ubytování ve 4* hotelu
2. Poznávací okruh městem Liberec, odpolední a večerní program v zábavním centru Babylon
3. Návštěva nejvyššího vrcholku Liberecka, vysílače Ještědu s restaurací, loveckého zámečku Humprecht, hradu Kost

Programy se upravují dle zájmů a zaměření skupin. Cena na osobu pro skupinu 50 osob: 3 070 Kč/os. 
Cena obsahuje: 2x ubytování se snídaní ve 4* hotelu, průvodce, dopravu luxusním busem. 
Cena neobsahuje: vstupy cca 350 Kč/os.

TÝDENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD VE VÝCHODNÍCH A SEVERNÍCH ČECHÁCH

Poznejte historii, život na českém venkově, vyzkoušejte si výrobu některých českých produktů známých ve světě a načer-
pejte čerstvý lázeňský vzduch v Českém ráji.

 Praha, Kutná Hora, Nová Paka, Jičín
 okruh – Jičín, Lomnice nad Popelkou, Tábor, Jičín
 okruh – Jičín, Prachovské skály, Trosky, Jičín
 Jičín, Sobotka, Humprecht, údolí Plakánek, Kost, Turnov
 okruh – Turnov, Granát – ukázky výroby a nákupy, vyhlídkový bod Kozákov, 

 lom Kozákov – vlastní hledání, Frýdštejn, Turnov
 Turnov, Hrubý Rohovec, zámek Sychrov, Liberec
 okruh – Liberec, lázně Libverda, zámek Frýdlant, Ještěd, Liberec
 Liberec, Mnichovo Hradiště, Benátky, Praha

Programy se upravují dle zájmů a zaměření skupin. Cena za osobu pro skupinu 50 osob: 5 600 Kč/os. 
Cena obsahuje: 7x ubytování se snídaní ve 3* hotelu, průvodce, dopravu luxusním busem. 
Cena neobsahuje: vstupy cca 800 Kč/os.


