Výlety pro skupiny,
cestovní kanceláře a agentury
na CHRUDIMSKU-HLINECKU
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Železné hory
– střed Evropy

2 dny
IV.–X.
Veselý Kopec

PODROBNÉ INFORMACE

1. den
Městská památková rezervace Chrudim

• prohlídka historického jádra města

(od gotiky přes empír až po konstruktivismus)

• městské hradby, kostely, muzea, měšťanské

domy, prohlídka na požádání s průvodcem,
jinak k dispozici materiály o zajímavostech
města (zajímavost: Chrudim se stala
Historickým městem roku 2013, je nazývána
také jako Athény východních Čech)

• návštěva Muzea loutkářských kultur

v Chrudimi: v Evropě ojedinělé muzeum,
ukázky českých i zahraničních loutek,
(zajímavosti: unikátní vietnamské vodní
loutkové divadlo, stínoherní divadlo
z Indonésie, čínské prstové loutky a další)

• oběd
• přejezd do Rekreačních lesů Podhůra

– vyhlídka do Železných hor z rozhledny Bára,
možnost návštěvy lanového parku pro děti
i dospělé, lesní tělocvična, procházka Podhůra
– Kočičí hrádek (naučnou Lesní stezkou)

• ubytování Chrudim, Slatiňany nebo Nasavrky
2. den
Slatiňany

•

prohlídka renesančního zámku plného
příběhů, vynálezů a koní s bohatými
interiéry, hřebčín, procházka
anglickým zámeckým parkem

• návštěva Interaktivního muzea 		

starokladrubského koně Švýcárna
(zajímavost: plemeno starokladrubského
koně je jako jediné živoucí zapsáno
na seznamu kulturního dědictví UNESCO)

Nasavrky

•
•

přejezd do Nasavrk – oběd
prohlídka zámecké
Expozice Po stopách Keltů

Veselý Kopec

•

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý
Kopec – prohlídka muzea v přírodě, lidová
architektura

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

• Muzeum barokních soch Chrudim 		
(emotivně laděný film o osudu sochařů
v rámci prohlídky)

• Regionální muzeum v Chrudimi
s expozicí Alfonse Muchy

• Památková rezervace lidové

architektury Betlém Hlinsko

• Expozice masopustu na Betlémě
v Hlinsku (masopustní obchůzky
a masky z Hlinecka zapsány
na seznamu UNESCO)

• Městské muzeum a galerie Hlinsko
• NKP Ležáky
• Sečská přehrada
• Zřícenina Oheb

, zámek
iňany
Slat

Poznávací dvoudenní výlet vás zavede na nejzajímavější místa Železných hor a podhůří. Podíváte se do loutkářské Chrudimi nebo za starokladrubským koněm. Atmosféra časů našich
babiček na vás dýchne v jedné z nejnavštěvovanějších památek Pardubického kraje, ve skanzenu lidové architektury na Veselém Kopci.

KDE OBJEDNAT?
TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

Železné hory pro
dětské nožičky

1. den:

• Hravý půlden na venkovském statku

individuální výběr programu, bezpečný
kontakt se zvířaty (zajímavost: více než
22 druhů hospodářských a domácích zvířat)

• oběd ve Slatiňanech
• pastviny s výběhy koní
• prohlídka Interaktivního muzea 		

starokladrubského koně Švýcárna (zajímavost:
Švýcárna je držitelem těchto dvou rekordů
zapsaných v České knize rekordů: největší
plyšový koník v ČR vysoký 177 cm a největší
historická sbírka malých modelů bičíků)
Koč

ičí h
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hrádku – miniatura romantického hradu
z konce 19. století postaveného pro zábavu
zámeckých dětí

• přejezd do Hlinska, ubytování v Hlinsku
2. den:

• prohlídka expozice dřevěných hraček

v památkové rezervaci Betlém Hlinsko

• malování tradičních dřevěných hraček
• oběd
• Pasíčka – záchranná stanice handicapovaných
živočichů (česká fauna) – prohlídka
s fundovaným výkladem pracovníka stanice,
ekocentrum, od září 2015 Východní vstupní
brána Národního geoparku Železné hory –
volně přístupná venkovní expozice,
kostra dinosaura a ptakoještěra,
makety krystalů nerostů
v nadživotní velikosti,
hmatové a reliéfní
zkameněliny,
geomapa
Švýcárn
a

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

• Zámek Slatiňany – bohaté interiéry
• Expozice masopustu na Betlémě

v Hlinsku (masopustní obchůzky
a masky z Hlinecka zapsány na seznam
UNESCO)

• Dětské lanové parky na Podhůře
a v Hlinsku

KDE OBJEDNAT?
TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz
Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Hlinsko, Expozice dřevěných hraček

PODROBNÉ INFORMACE

• procházka po naučné stezce ke Kočičímu

Pasíčka
ntrum

Máte pocit, že vaše děti znají domácí a lesní zvířátka jen z obrázků a myslí si, že mouku vyrábí supermarkety? Všechno se změní, až se vrátíte z našeho
veselého výletu po Železných horách. Na statku
na vás dýchne kouzlo časů našich prababiček,
navštívíte hravé muzeum koní a dětmi milovaný
Kočičí hrádek. Na památku si namalujete tradiční
dřevěnou hračku mezi roubenými chaloupkami
a v záchranné stanici Pasíčka se seznámíte s celou
řadou zvířátek.

ce
Eko

1 den
IV.–X.

Živá geologie
Železných hor
Jak to bylo se železem v Železných horách? Kdo
žil v prvohorních a druhohorních mořích? Odkud
se bere podzemní voda? Chcete znát na tyto otázky odpověď? Pak se vydejte na dvoudenní cestu
do historie planety Země a poznáte, že geologie
je nejen o chladných kamenech, ale může být
i „živá“.

2 dny
IV.–X.

• Nové Hrady – kde se bere podzemní voda
• Štěnec – voda tryská z hlubin
• Blansko – dáme si minerálku
• odjezd do Chrudimi a rozloučení
s průvodcem

• odjezd z Chrudimi přibližně v 16.00 h

PODROBNÉ INFORMACE

• setkání s průvodcem v Chrudimi – v 9.00 h

krátký úvod do programu a přivítání na území
geoparku

• Litošice – starohorní ledovce a sopky,
těžba železné rudy

• Prachovice – prvohorní život
• Nasavrky – žulové srdce Železných hor
• Ctětín – jak vznikne dlažební kostka
• Doly u Luže – Velká druhohorní záplava
• Střemošice – geopark jako na dlani
• příjezd do Chrudimi – ubytování – přibližně

• Regionální muzeum v Chrudimi
• Muzeum barokních soch Chrudim 		
• Heřmanův Městec

– židovská synagoga, Gallery Cyrany – 		
sbírka východočeských umělců

• Třemošnice – Berlova vápenka
• Lichnice – zřícenina hradu
• Nasavrky – expozice Po stopách Keltů,
• Luže – zřícenina hradu Košumberk,

Poutní kostel Panny Marie pomocné
na Chlumku

• Slatiňany – zámek, hřebčín
• setkání s průvodcem a odjezd autobusu
– v 9.00 h

• Rabštejnská Lhota – není písek jako písek
• Podlažice – voda pro Chrudim
• Přibylov – opukový ráj
• Zderaz – jak to vypadá pod zemí
• Kapalice – mladá voda, možnost drobného
občerstvení či oběda

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

(emotivně laděný film o osudu sochařů
v rámci prohlídky)

Keltská stezka, keltské oppidum

2. den: Putování za vodou

KDE OBJEDNAT?

s expozicí A. Muchy

a Interaktivní muzeum 			
starokladrubského koně Švýcárna

• Chrast – Městské muzeum v zámku
• Skuteč – Muzeum obuvi a kamene,
žulová stezka

• NKP Ležáky
• Sečská přehrada – zřícenina Oheb
• Nové Hrady – rokokový zámek
a muzeum cyklistiky

Nutná pevná obuv. Přilby a reflexní vesty
zajištěny. Geologická kladiva jsou také
k zapůjčení.
om

L

v 16.00 h, volný program

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

Žu
mb

er k

Štikov, lom Sloupno

Rabštejnská Lhota, Na Skalách

1. den: Historií Země za dva dny

1 den
IV.–X.

Po stopách Židů
na Chrudimsku
-Hlinecku

Židovská kultura nechala na Chrudimsku-Hlinecku nesmazatelné stopy. Při cestě na vás
dýchne genius loci židovských hřbitovů nebo synagog, míst, které i dnes promítají konkrétní lidské osudy. Součástí programu je také oběd připravený podle židovské receptury.

• židovská ulička v obci
• oběd podle židovské receptury v památkové
rezervaci Betlém

• Luže – židovské ghetto z pol. 16. stol. –

většina domů zachována (přestavěny), v čp. 44
pozůstatek rituální lázně mikve, židovský
hřbitov z 1. pol. 17. stol., barokní a klasicistní
náhrobky vč. stél, tzv. beraních rohů,
synagoga – vnitřní dřevěné zařízení, mobiliář,
unikátní textilie, fragmenty tisků a rukopisů,
geniza v depozitáři Židovského muzea v Praze.

PODROBNÉ INFORMACE
• Heřmanův Městec – prohlídka židovského
hřbitova (zajímavosti: 1077 náhrobních
kamenů, nejstarší čitelný z roku 1647)

• židovská synagoga (novorománská přestavba
v roce 1870 architektem F. Schmoranzem)

• Dřevíkov – návštěva lesního židovského

hřbitova z pol. 18. stol. s cennými barokními
a klasicistními náhrobky (zajímavost: nejstarší
dochovaný náhrobek pochází z roku 1748,
nejmladší nápis byl vyhotoven v roce 1983)

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

• NKP Ležáky – obec vypálená nacisty
• Konopáč u Heřmanova Městce
– přírodní koupaliště

• Expozice masopustu v památkové

rezervaci lidové architektury
Betlém Hlinsko (zajímavost:
masopustní obchůzky a masky
z Hlinecka jsou zapsány na seznamu 		
UNESCO), expozice dřevěných hraček

• Svobodné Hamry

– roubená hospoda z 18. století

• Hroubovice – židovský hřbitov
Heřmanům Městek, synagoga

Sk

zrekonstruované židovské školy (v současnosti
i obydlí krajského rabína) – významná sbírka
východočeských malířů a sochařů

ut
eč
sk

• návštěva Gallery Cyrany v budově

y
om
él

Letem kamenným
světem
Zážitkový VIP výlet do tajů kamenného světa!
Uvidíte při práci kováře, pod jehož kladivem
vznikne kamenické nářadí, i práci kameníků,
kteří budou štípat žulové plátky, vyrábět dlažební kostky a leštit žulovou desku. Sami se stanete
kameníky a vyzkoušíte si zajímavé exponáty
v muzejním kamenolomu. Následně budete moci obdivovat krásu zatopených i činných lomů
z ptačí perspektivy.

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

•

Luže – zřícenina hradu Košumberk, 		
Poutní kostel na Chlumku

•
•

Chrast – Městské muzeum v zámku

•
•

Nové Hrady – rokokový zámek
a muzeum cyklistiky
Toulovcovy Maštale – skalní města
Skuteč – Žulová stezka Horkami

Skuteč, muzeum, lom

2–3 h

celoročně
dle počasí

PODROBNÉ INFORMACE

Muzeum obuvi a kamene ve Skutči

• speciální zážitková prohlídka kamenické
a geologické expozice

• řemeslnické ukázky kováře a kameníka
• vyzkoušíte si manipulace s jeřábem, svážnou,

vrátkem lanovky a dalšími provozuschopnými
exponáty v muzejním kamenolomu

• třicetiminutový poznávací let s geoprůvodcem
Národního geoparku Železné hory
(nejkrásnější místa Skutečska, Nasavrcka
a Toulovcových Maštalí včetně turisticky
oblíbených dominant – zřícenina hradu
Košumberk, zámek Nové Hrady)

KDE OBJEDNAT?
Po stopách Židů v TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz, www.inasavrky.cz
Letem kamenným světem v TIC Skuteč
Tel: +420 469 350 131
tic@skutec.cz
www.skutecsky.navstevnik.cz
Zážitkovou prohlídku Muzea obuvi
a kamene lze objednat i samostatně.

Filmová a tajemná místa
od úsvitu do soumraku
1 den
IV.–X.

PODROBNÉ INFORMACE
• Chrast – prohlídka zámku a muzea
(Kodex Gigas), zámecký park

• Podlažice – místo, kde stával klášter

(televizní detektivní seriál Ďáblova lest)

• Slatiňany – hřebčín, zámecký park, Interaktivní
muzeum starokladrubského koně Švýcárna –
pastviny s výběhy koní (televizní seriál Dobrá
Voda a dobrodružný film Smrt v sedle), Kočičí
hrádek – miniatura romantického hradu
Ves
elý
Ko
pe
c

z konce 19. století postaveného pro zábavu
zámeckých dětí

• Veselý Kopec –

filmové pohádky,
např. Lotrando a Zubejda, Cirkus Humberto
nebo Nesmrtelná teta

• keltská večeře, Nasavrky – zámek (hraný

dokument Příběh kamene), noční druidský
obřad s ohni (konec cca ve 23.00 h)

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ
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• Regionální muzeum v Chrudimi
s expozicí A. Muchy

• Muzeum barokních soch Chrudim
(emotivně laděný film o osudu
sochařů v rámci prohlídky)

		

KDE OBJEDNAT?

• Skuteč – Muzeum obuvi a kamene, 		
žulová stezka

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

• NKP Ležáky
• Nové Hrady – rokokový zámek
a muzeum cyklistiky

Švý
cá

r na

Hřebčín Slatiňany

Chrast, zámek

Navštivte s námi místa, která pro vás budou
nostalgickou vzpomínkou na oblíbené filmy
nebo pohádky. Vydejte se po stopách filmových,
pohádkových a tajemných míst! Jaké tajemství
skrývá Ďáblova bible? Proč Železné hory tolik
učarovali tvůrcům seriálu Dobrá voda? Kde byl
domov Antonína Karase ze seriálu Cirkus Humberto? Jak ve skutečnosti vypadá chalupa, ve
které bydlel Matěj z Nesmrtelné tety? Až objevíte odpovědi na tyto a další otázky, čeká vás nezapomenutelný noční druidský obřad s ohni.

Po stopách vápenictví
v Železných horách

KDE OBJEDNAT?
1 den
III.–X.

Železné hory nejsou jenom železné, ale i vápenné. Historie a tradice těžby spadá až do 13. století
a je zmiňována ve Zbraslavské kronice. Vydejte se
po stopách těžby vápence a poznejte zajímavé
technické skvosty spojené s touto tematikou.

• Prachovice – zastavení na vyhlídce

PODROBNÉ INFORMACE
• Berlova vápenka – cenná technická kulturní

• Polánka (nejstarší vápenka v okolí)

památka, expozice vápenictví v Železných
horách (zajímavost: jde o evropskou raritu
– 150 let starou výrobu vápna, ke které vedla
5 km dlouhá lanovka – jedna z nejdelších
v Čechách)

ze 13. století

Berlov
a váp

východočeských umělců

enk

a

• Konopáč u Heřmanova Městce
přírodní koupaliště

		

• Nasavrky – expozice Po stopách Keltů,
Keltská stezka, keltské oppidum

• Sečská přehrada – zřícenina Oheb
• Třemošnice
– Městská galerie

Prachovice

dv
iči
no
He

• Heřmanův Městec – židovská synagoga
• Gallery Cyrany – sbírka

zřícenina hra
du Lic

hnice

u cementárny a vápencového lomu
a procházka naučnou stezkou „Kolem
prachovického lomu” (zajímavost: obec vznikla
z obydlí skalníků lámajících kámen na stavbu
hradu Lichnice)

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

• Lichnice – prohlídka zříceniny hradu

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

o lí
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Severská chůze
v Železných horách

celoročně
podle typu
akce

0,5 den
celoročně

Akce na Chrudimsku
-Hlinecku
LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM

Výuka skutečné Severské chůze – Nordic Walking
v krásném prostředí na břehu Sečské přehrady,
kolem zříceniny hradu Vildštejn, se zastávkou
na hradě Oheb a výhledem na přehradní jezero
a Železné hory.

pohodově a relaxačně nebo sportovně a dymanicky, podle skupiny účastníků. Délka trasy
a okruhu dle dohody předem 3–10 km. Možnost
dalších variant pěších tras nebo okruhů v okolí
Seče, dozvíte se o turistických a přírodních zajímavostech v srdci Železných hor.

PODROBNÉ INFORMACE

Naučíte se správnou techniku chůze s holemi
vhodnými pro Nordic Walking tak, aby prospívala
vašemu tělu a páteři. Program může být zaměřen
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DALŠÍ TIPY V OKOLÍ
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(Nasavrky, červenec–srpen): mezinárodní festival keltské kultury, keltské rituály
a tradice, ukázky řemesel, prodej tradičních výrobků, večerní koncerty.
Více na www.lughnasad.cz

(Chrudim, červen–červenec): celostátní
přehlídka amatérského loutkářství, loutková představení, koncerty, loutkové dílny. Více na www.chbeseda.cz

ROZLOUČENÍ
S MASOPUSTEM

• Městečko Seč – turistické centrum
• autokemp Seč Pláž – výchozí bod pro

Rozloučení s masopustem (Hlinsko-Betlém, únor–březen): probíhá v masopustní
úterý, dopoledne veselý dětský průvod
masek městem, odpoledne obchůzka
blatenské maškary na Betlémě, možnost
návštěvy expozice masopustu (zajímavost: Vesnické masopustní obchůzky
a masky z Hlinecka jsou zapsány na
seznamu UNESCO).
Více na www.hlinsko.cz

turistické trasy a cyklotrasy
do Železných hor, okolo přehrady Seč
a přehrady Křižanovice, údolím řeky 		
Doubravy

• Lichnice – zřícenina hradu
• NPR – Lichnice-Kaňkovy hory
KDE OBJEDNAT?

Masopustní obchůzka

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

Krkanka, údolí Chrudimky
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