
UÏijte si léto pod Blaníkem
v˘hodnû a s bonusem

na spoleãné vstupenky

JEN 40 MIN OD PRAHY

1) ZáÏitky u Îelivky
Navštivte na jednu vstupenku Vodní dům 
u Hulic, Včelí svět v Hulicích a Příběh 
řeky Sázavy ve Zruči, ušetřete za vstupné 
a získejte kávu nebo nápoj zdarma 
v Hotelu Zruč nebo v Penzionu pod Zámkem 
ve Zruči nad Sázavou.

www.vodni-dum.cz – denně mimo pondělí
www.vcelisvet.cz – denně mimo pondělí
www.zamek-zruc.cz – denněVodní dÛm

paraZOO

Vãelí svût

Muzeum Podblanicka

Pfiíbûh fieky Sázavy

Zámek a park

2) Den ve Vla‰imi
Užijte si den ve Vlašimi na jednu cenově výhodnou 
vstupenku do paraZOO, Muzea Podblanicka, 
na prohlídkový okruh zámeckým parkem 
a pochutnejte si na kávě z Rodinné cukrárny.

www.paraZOO.cz 
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí
www.muzeumpodblanicka.cz 
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí
www.vlasimskypark.cz – srpen: denně: 10:30, 
12:30, 14:30, září: So a Ne: 10:30, 12:30, 14:30



Vãelafiské muzeum

Muzeum LouÀovice p. Blaníkem Rozhledna Velk˘ Blaník

3) Den v LouÀovicích pod Blaníkem
Navštivte na jednu vstupenku rozhlednu 
na Velkém Blaníku, louňovická muzea a osvěžte se 
v Hostinci pod Blaníkem nebo v Zámecké 
hospodě limonádou k jídlu zdarma. Jako bonus 
získáte pohled v infocentru a parkování pod 
rozhlednou zdarma.
www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna
– denně mimo pondělí
Prohlídky muzeí zajišťuje Turistické informační 
centrum Louňovice pod Blaníkem: Út–So

4) Rodinka âSOP Vla‰im
Navštivte výhodně na jednu vstupenku 
paraZOO ve Vlašimi, Vodní dům u Hulic 
a Dům přírody Blaníku. Zakoupením 
vstupenky přispějete na péči o hendikepované 
živočichy v paraZOO.
www.paraZOO.cz 
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí
www.vodni-dum.cz – denně mimo pondělí
www.dumprirody.cz/blanik 
– srpen: denně, září: denně mimo pondělíparaZOO

Vodní dÛm DÛm pfiírody Blaníku 

Jak to funguje? 
 jednotlivé společné vstupenky zakoupíte v zapojených turistických cílech
 na výběr: rodinná, dospělý, dítě (u Rodinky ČSOP pouze rodinná)
 sleva na vstupném činí cca 20 % + bonus zdarma
 společné vstupenky není nutné vyčerpat v jednom dni – platí po celou sezónu

Další informace najdete na www.blanik.net

i Vlašim t: 317 847 207 Zruč nad Sázavou t: 327 531 329
Votice t: 317 812 505 Louňovice pod Blaníkem t: 732 221 060

www.blanik.net
S tímto ústřižkem v turistických informačních 
centrech získáte dárek od blanického rytíře 

ZDARMA!


