


18 nejkrásn ějších zájezd ů  
Akademie t řetího v ěku 
 
1. Tajemství Zlaté Prahy 
Komentovaná prohlídka zajímavých míst staré Prahy, spojená  
s projížďkou vyhlídkovou lodí po Vltavě 
 
2. Západočeské lázn ě a zámek Kynžvart 
Návštěva Františkových Lázní, Mariánských Lázní a prohlídka 
národní kulturní památky – zámeckého sídla kancléře Metternicha 
 
3. Zámky Karlštejn a Konopišt ě 
Prohlídka dvou základních klenotů naší národní historie, spjatých  
s osobnostmi císaře Karla IV. a rodinou následníka trůnu 
arcivévody Ferdinanda 
 
4. Pivovarská Plze ň a zámek Kozel 
Prohlídka historického centra Plzně, světoznámého pivovaru 
Pilsner Urquell a návštěva letního zámeckého sídla Černínů 
 
5. Kutnohorské zámky Žleby a Ka čina 
Prohlídka empírového sídla hraběcí rodiny Chotků  
a romantického zámku Auerspergů, známého z natáčení řady 
českých pohádek, individuální procházka po lázeňské kolonádě  
v Poděbradech 
 
6. Kláštery Kladruby a Teplá 
Prohlídka dvou unikátních národních kulturních památek –
benediktinského kláštera Kladruby a premonstrátského kláštera 
Teplá, návštěva knížecí jízdárny Windischgrätzů ve Světcích  
 
 
 
 



7. Zámky Sychrov a Mnichovo Hradišt ě 
Prohlídka zrekonstruovaného sídla francouzského hraběcího rodu 
Rohanů a reprezentačního zámeckého komplexu Valdštejnů, 
prohlídka muzea automobilů Škoda v Mladé Boleslavi 
 
8. Karlovy Vary a zámek Be čov nad Teplou 
Komentovaná prohlídka centra našich nejznámějších lázní, 
prohlídka muzea Mattoni v Kyselce a návštěva zámku Bečov nad 
Teplou, spojená s prohlídkou unikátního relikviáře Svatého Maura  
 
9. Zámky Ploskovice a Libochovice 
Prohlídka rezidence posledního korunovaného českého krále 
Ferdinanda V. a barokního zámeckého areálu na kraji Českého 
středohoří pod impozantní zříceninou hradu Házmburk,  
zastávka v Lázních Mšené 
 
10. Slunce, seno a Hoštice 
Prohlídka vodního hradu Blatná, vodního zámku Kratochvíle  
a návštěva legendární obce, známé ze série filmových komedií 
Zdeňka Trošky 
 
11. Zámky Český Krumlov a Hluboká 
Prohlídka dalších klenotů naší národní historie, spjatých  
tentokrát s historií rodu Švarcenbergů, kteří si postavili u Českých 
Budějovic malou kopii britského královského zámku Windsor 
 
12. Barokní hospitál Kuks a zámek Opo čno 
Prohlídka perly českého baroka s plastikami Matyáše Bernarda 
Brauna a impozantního zámeckého areálu šlechtické rodiny 
Colloredo-Mannsfeld, zastávka v barokní pevnosti Josefov 
 
13. Zámky Dob říš a Orlík 
Prohlídka pozoruhodného rokokového zámku s unikátní zahradou 
a švarcenberského sídla, které hostilo i Napoleonova syna 
"Orlíka", zastávka na barokním poutním místě Svatá Hora  
u Příbrami a projížďka vyhlídkovou lodí kolem zámku Orlík. 
 



14. Klášter Plasy a zámek Krásný Dv ůr 
Prohlídka rozsáhlého cisterciáckého kláštera Plasy a národní 
kulturní památky – chlouby rodu Černínů z Chudenic v Krásném 
Dvoře.  
 
15. Zámky Velké B řezno a Benešov  
nad Plou čnicí 
Prohlídka dvou severočeských státních zámků – 

novorenesančního sídla hraběcí rodiny Chotků a ukázky 
šlechtického zámku ve stylu saské renesance, zastávka  
v historickém centru Děčína 
 
16. Hrad K řivoklát a zámek Ho řovice 
Prohlídka slavného královského hradu, o který pečovali 
Lucemburkové i Jagellonci a obnoveného barokního komplexu  
s anglickou zahradou, zastávka u hradů Žebrák a Točník 
 
17. Drážďany a impozantní Königstein 
Letní prohlídka historické perly Saského Švýcarska, komentovaná 
prohlídka historického centra Drážďan a zastávka u pohádkového 
zámku Moritzburg 
 
18. Drážďany a pohádkový zámek Moritzburg 
Předvánoční prohlídka zámku s expozicí, která se věnuje 
natáčení známé pohádky Tři oříšky pro popelku a komentovaná 
prohlídka historického centra Drážďan včetně návštěvy tradičních 
vánočních trhů 
 

 
Akademie t řetího v ěku 
Lektor Ing. Petr Šika 

tel. 722 722 777 
www.akademie3v.cz 

 



1.  Tajemství Zlaté Prahy 
 
 

Komentovaná prohlídka 
staré Prahy   
Na komentované prohlídce historického 
centra staré Prahy se dozvíte řadu 
pozoruhodných příběhů o místech, 
kolem kterých jste vždy jen procházeli. 

 

Zajímavosti a historická 
tajemství  
Navštívíme malebná zákoutí i místa, 
která v sobě dodnes udržují tajemné 
stopy dávných časů.  
 
 

Oběd v historických 
prostorách  
V poledne si odpočineme v příjemných 
historických prostorách restaurace při 
reservovaném společném obědě.  
 
 

Okružní projíž ďka  
výletní lodí po Vltav ě  
Na závěr si vychutnáme hodinovou 
okružní plavbu turistickou výletní lodí,  
ze které uvidíte historické památky 
Prahy z nového úhlu pohledu. 

 
 



2.  Západočeské lázn ě 
 a zámek Kynžvart 
 
 

Prohlídka centra 
Františkových Lázní   
Na úvod navštívíme při komentované 
prohlídce historické centrum 
Františkových Lázní. 
 

 

Prohlídka centra 
Mariánských Lázní  
Projdeme po známé litinové kolonádě  
a během komentované prohlídky se 
dozvíte zajímavosti o vzniku tohoto 
lázeňského města. 

 
 

Polední ob ěd v útulné 
restauraci  
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace při 
reservovaném společném obědě. 
 
 

Zámek Kynžvart  
Na prohlídce národní kulturní památky –  
zámku Kynžvart, si v empírových 
interiérech prohlédnete bohaté sbírky 
známého kancléře Metternicha. 

 



3.  Zámky Karlštejn a Konopišt ě 
 
 

Prohlídka zámku 
Karlštejn   
Navštívíme jeden z nejslavnějších 
českých hradů. Uvidíte splněný sen 
Otce vlasti, a ten na svých snech 
rozhodně nijak nešetřil. 

 
 

Návšt ěva barokního 
areálu Svatá Hora  
Navštívíme baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie a pozoruhodný ambitový komplex 
barokního poutního místa Svatá Hora  
u Příbrami. 

 
 

Oběd v pivovarské 
restauraci Podlesí  
V poledne se zastavíme oběd v areálu 
pivovaru v Podlesí, který za svého 
Brdonoše 10º získal cenu českých 
sládků. 

 
 

Prohlídka zámku 
Konopišt ě  
Na závěr se vypravíme na prohlídku 
slavného zámku, jemuž vtiskl 
charakteristickou podobu následník 
trůnu arcivévoda Ferdinand. 



4.  Pivovarská Plze ň  
 a zámek Kozel 
 
 

Návšt ěva historického 
centra Plzn ě  
Na úvod se při komentované prohlídce 
památkově chráněného centra Plzně 
dozvíte zajímavosti z historie druhého 
největšího města v Čechách. 

 

Prohlídka pivovaru 
Pilsner Urquell  
Na prohlídce výrobního areálu našeho 
nejznámějšího pivovaru uvidíte ukázky 
historického provozu a dozvíte se také 
unikátní informace z dějin pivovarnictví.  

 
 

Oběd v původních 
spilkových sklepech  
V poledne si odpočineme v impozant-
ních prostorách pivovarské restaurace 
Na Spilce při reservovaném společném 
obědě. 

 
 

Zámek Kozel  
Po obědě se vypravíme na zámek 
Kozel, který sloužil jako letní sídlo 
Černínů. Na závěr bude čas i na 
pohodlnou procházku překrásným 
zámeckým parkem. 



5.  Kutnohorské zámky  
 Žleby a Ka čina 
 
 

Prohlídka zámku Žleby   
Nejdříve navštívíme romantický zámek 
Žleby, proslavený natáčením řady 
oblíbených pohádek. V expozici uvidíte  
i originální dochovanou zámeckou 
kuchyni včetně původního vybavení. 

 
 

Oběd ve staro české 
restauraci  
Obědvat budeme ve stylové restauraci,  
s chutným jídlem, špičkovým pivem  
a příjemnou atmosférou. 
 

 
 

Prohlídka zámku Ka čina  
Po obědě se vypravíme na prohlídku 
empírového zámku Kačina.  
Koncem 18. století ho nechal vystavět 
nejvyšší purkrabí Království českého 
hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. 

 
 

Lázeňská promenáda 
Poděbrady  
Na zpáteční cestě se zastavíme na 
procházku po lázeňské promenádě 
v centru Poděbrad, kde můžete ochutnat 
léčivou vodu z Bülowa pramene. 



6.  Kláštery Kladruby a Teplá 
 
 

Klášter Kladruby   
Navštívíme bývalý benediktinský klášter 
Kladruby a prohlédneme si kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v unikátním 
stylu barokní gotiky. 
 

 
 

Jízdárna Sv ětce  
Zastavíme se na prohlídku zachráněné 
industriální windischgrätzké jízdárny, 
která je druhou největší krytou jízdárnou 
v Evropě. 
 

 
 

Oběd Ve Skále  
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace při 
reservovaném společném obědě. 
 
 

 
 

Klášter Teplá  
Na závěr navštívíme areál mužského 
premonstrátského klášteře v Teplé, 
který po náročné rekonstrukci získal 
znovu svou bývalou krásu. 

 



7.  Zámky Sychrov  
 a Mnichovo Hradišt ě 
 
 

Prohlídka zámku 
Sychrov   
Novogotický zámek, který sloužil jako 
rezidence původem francouzského rodu 
Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska či 
Nesmrtelná teta. 

 
 

Oběd v areálu pivovaru 
Svijany  
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace 
zámeckého pivovaru Svijany při 
reservovaném společném obědě. 

 
 

Prohlídka zámku 
Mnichovo Hradišt ě 
Dobové valdštejnské interiéry obsahují 
bohaté vzácné sbírky jako např. 
delftskou fajáns, kostýmy, zbraně, 
unikátní historické divadlo a knihovnu. 

 
 

Muzeum automobil ů 
ŠKODA Mladá Boleslav  
Multimediální prohlídka expozice 
historických a závodních automobilů 
Škoda. 



8.  Lázně Karlovy Vary  
 a zámek Be čov nad Teplou  
 
 

Karlovy Vary   
Na úvod navštívíme při komentované 
prohlídce historické centrum našich 
největších lázní. 
 
 
 

 

Prohlídka muzea Mattoni  
Zajedeme do lázeňského centra 
Kyselka, kde si prohlédneme novou 
unikátní expozici muzea tradičního 
výrobce minerálních vod Mattoni.  
 

 
 

Oběd v útulné restauraci 
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace při 
reservovaném společném obědě. 
 
 
 

 

Bečov nad Teplou  
Na závěr navštívíme hrad a zámek 
Bečov nad Teplou, který je známý 
nálezem unikátního relikviáře Svatého 
Maura.. 

 



9.  Severočeské zámky 
 Ploskovice a Libochovice 
 
 

Zámek Ploskovice   
Navštívíme překrásný zámek, který byl  
rezidencí posledního korunovaného 
českého krále Ferdinanda V.  
  
 
 

 

Oběd v historické 
restauraci 
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné historické restaurace 
při reservovaném společném obědě. 
 

 
 

Zámek Libochovice  
Po obědě navštívíme barokní zámecký 
areál na kraji Českého středohoří pod 
impozantní zříceninou hradu Házmburk. 
 
 

 
 

Mšené Lázn ě  
Na zpáteční cestě se zastavíme na 
procházku po areálu Mšených Lázní, 
které vás překvapí svou útulností  
a skromným kouzlem starých časů. 

 



10.  Slun ce, seno a Hoštice 
 
 

Prohlídka zámku 
Kratochvíle   
Navštívíme zajímavý vodní zámek, kde 
na nás čeká renesanční expozice z dob 
Petra Voka z Rožmberka. 
 

 

Filmové Hoštice  
Při komentované prohlídce v legendár-
ních Hošticích si vzpomeneme na 
natáčení známé filmové trilogie režiséra 
Zdeňka Trošky Slunce, seno ... 
 

 
 

Oběd v sokolské 
restauraci 
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné sokolské restaurace 
při reservovaném společném obědě. 
 
 

Zámek Blatná  
Na závěr absolvujeme prohlídku 
historické expozice na vodním hradě 
Blatná, kde se natáčela řada českých 
filmů včetně trezorové komedie Zdeňka 
Podskalského Bílá paní. 

 

 



11.  Jiho české zámky Český 
Krumlov a Hluboká nad Vltavou  
 
 

Zámek Český Krumlov   
Na začátek navštívíme romantický 
zámek, v jehož expozici nalezneme 
renesanční a barokní apartmány, 
eggenberský sál se "zlatým" kočárem  
a proslulý rokokový maškarní sál. 
 

 

Prohlídka centra 
Českých Bud ějovic  
Při komentované prohlídce historického 
centra města si prohlédneme nejzajíma-
vější architektonické památky jihočeské 
metropole.  

 
 

Oběd v pivovarské 
restauraci 
V poledne se naobědváme ve stylových 
prostorách pivovarské restaurace 
budějovického Budvaru. 
 

 

Zámek  
Hluboká nad Vltavou  
Na závěr navštívíme další ze zámků 
rodu Švarcenbergů, kteří si postavili  
u Českých Budějovic malou kopii 
britského královského zámku Windsor. 



12.  Barokní hospitál Kuks  
 a zámek Opo čno 
 
 

Barokní hospitál Kuks   
Nejdříve navštívíme legendární špitální 
areál hraběte Antonína Šporka, který 
svými plastikami geniálně vyzdobil 
nejznámější český barokní sochař 
Matyáš Bernard Braun.  

 
 

Barokní pevnost Josefov  
Zastavíme u známé bastionové 
pevnosti, která je klasickou ukázkou 
dochované barokní fortifikační 
architektury z dob císaře Josefa II. 
 
 

Oběd v útulné restauraci 
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace při 
reservovaném společném obědě. 
 
 

 
 

Zámek Opo čno  
Na závěr absolvujeme prohlídku 
impozantního zámeckého komplexu, 
který vybudovala šlechtická rodina 
Colloredo-Mannsfeld. 
 



13.  Zámky 
 Dobříš a Orlík nad Vltavou  
 
 

Prohlídka zámku Dob říš  
Na úvod navštívíme známé rokokové 
sídlo šlechtického rodu Colloredo-
Mannsfeld. Uvidíme zámecké pokoje, 
dochované umělecké sbírky a repre-
zentační sály zámku. 

 
 

Prohlídka barokního 
areálu Svatá Hora  
Prohlédneme si baziliku Nanebevzetí 
Panny Marie a pozoruhodný ambitový 
komplex barokního poutního místa 
Svatá Hora u Příbrami.  

 
 

Oběd v pivovarské 
restauraci Podlesí  
V poledne se zastavíme oběd v areálu 
pivovaru v Podlesí, který za svého 
Brdonoše 10º získal cenu českých 
sládků. 

 

Prohlídka zámku Orlík 
nad Vltavou  
Navštívíme proslulý švarcenberský 
zámek Orlík, známý z pověstí, legend  
i historických filmů. Vzpomenete si, 
komu se říkalo Orlík?  



14.  Klášter Plasy  
  zámek Krásn ý Dvůr  
 

Nejdříve navštívíme bývalý cisterciácký 
klášter Plasy, který je kompletně 
postaven na barokních dubových 
základech a uchovává si zajímavou 
vzpomínku na hraběte Klemese 
Metternicha. 
 

 
 

Prohlídka historického 
centra Žatce  
Při komentované prohlídce historického 
centra města si prohlédneme nejzajíma-
vější architektonické památky této 
chmelařské metropole.  

 
 

Polední ob ěd v útulné 
restauraci  
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace při 
reservovaném společném obědě. 
 

 
 

Zámek Krásný Dv ůr  
Odpoledne navštívíme národní  
kulturní památku – chloubu rodu 
Černínů z Chudenic v Krásném Dvoře. 

 



15.  Severočeské zámky Velké 
Březno a Benešov nad Plou čnicí 
 
 

Prohlídka zámku  
Velké B řezno   
Na úvod se vypravíme na prohlídku 
romantického novorenesančního 
zámeckého sídla hraběcí rodiny Chotků. 
 

 

Prohlídka historického 
centra D ěčína 
Při komentované prohlídce historického 
centra města si prohlédneme nejzajíma-
vější architektonické památky města. 
 
 

Oběd v historické 
restauraci 
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné historické restaurace 
při reservovaném společném obědě. 
 
 

Zámek 
Benešov nad Plou čnicí  
Po obědě se vydáme na prohlídku 
dalšího unikátního šlechtického zámku, 
tentokrát ve stylu saské renesance. 

 



16.  Hrad K řivoklát  
 a zámek Ho řovice 
 
 

Hrad K řivoklát  
Nejprve navštívíme slavný královský 
hrad, o který pečovali Lucemburkové  
i Jagellonci a kde nedobrovolně pobýval 
magistr věd okultních – Edward Kelley. 
 

 
 

Hrady Žebrák a To čník  
Po cestě se krátce zastavíme u dvou 
zajímavých hradů, které společně 
vytvářejí atraktivní pohledovou scenérii.  
 
 

 
 

Polední ob ěd v útulné 
restauraci  
V poledne si odpočineme v příjemných 
prostorách útulné restaurace při 
reservovaném společném obědě. 
 
 

Zámek Ho řovice  
Po obědě se vypravíme na prohlídku 
obnoveného barokního zámeckého 
komplexu s rozsáhlou anglickou 
zahradou. 

 



17.  Drážďany a impozantní 
 Königstein  
 
 

Prohlídka pevnosti 
Königstein   
Navštívíme pozoruhodný areál se 152 m 
hlubokou studnou, sud na 230 tisíc litrů 
vína a zažijeme úchvatný výhled do 
Čech z hranice Saského Švýcarska. 

 

Zámek Moritzburg   
Po cestě do Drážďan se krátce 
zastavíme u legendárního zámku,  
kde se natáčela populární koprodukční 
pohádka Tři oříšky pro Popelku.  
 

 
 

Prohlídka historického 
centra Dráž ďan 
Při komentované prohlídce historického 
centra města si prohlédneme 
nejzajímavější architektonické památky 
a výtvarné perly saského baroka. 

 
 

Individuální program   
Na závěr využijeme dostatečný čas pro 
individuální zájmy, nákupy, nebo jen pro 
příjemné posezení na břehu Labe. 

 



18.  Drážďany a pohádkový zámek 
 Moritzburg  
 
 

Prohlídka zámku 
Moritzburg   
Navštívíme překrásný romantický zámek 
Moritzburg, kde nás čeká multimediální 
expozice věnovaná legendární filmové 
pohádce Tři oříšky pro Popelku. 

 
 

Prohlídka historického 
centra Dráž ďan 
Při komentované prohlídce historického 
centra města si prohlédneme 
nejzajímavější architektonické památky 
a výtvarné perly saského baroka.  

 
 

Prohlídka dráž ďanských 
vánočních trh ů 
Navštívíme vyhlášené vánoční trhy, 
které se v Drážďanech konají již od 
středověku a udržují si dodnes 
romantické kouzlo starých časů.  

 
 

Individuální program   
Na závěr využijeme dostatečný čas pro 
individuální zájmy, nákupy, nebo jen pro 
příjemné posezení u voňavého pohárku 
tradičního svařeného vína. 


