Třeboňsko je jako stvořené pro rodiny
s dětmi, rovinatá krajina posetá stovkami
rybníků mezi zelenými loukami a hustými
lesy přímo vybízí k procházkám či projížďkám na kole. Nespočet možností na letní
dovádění ve vodě či nahození udičky pro
malé i velké rybáře, návštěva památek,
ochutnávání místních dobrot a mnoho
dalších zážitků na vás čeká v krajině dvojího nebe – na Třeboňsku.
PŘÍKLAD
Navštiv vybraná místa, nasbírej 6 razítek a získej malý
dárek na památku. Součástí brožury stránka, kde budou
děti sbírat razítka za navštívení určeného počtu míst, na
základě splnění počtu razítek získají dárek (např. šupinku,
dřevěný odznáček či magnet, apod.)

NÁŠ TIP
Stáhni si aplikaci Skryté příběhy a vydej se po stopách
zajímavých osobností v Třeboni, Suchdole nad Lužnicí
a Veselí nad Lužnicí.

Blatské muzeum Weisův dům

NS Velký Lomnický

Krčínova čertovská procházka

Renesanční dům v sobě ukrývá muzeum s expozicí Život
ve městě. Malé návštěvníky zaujme zejména modelové
kolejiště.
www.blatskemuzeum.cz/weisuv-dum-veseli-n-luznici

Naučná stezka pro pěší turisty vás na 6,5 km dlouhém
okruhu seznámí s historií kraje, vznikem a významem
rybníků a Zlaté stoky. Na trase se nachází přístřešek a
pozorovací věž určená k pozorování vodního ptactva.

NS Veselské pískovny

Dům Štěpánka Netolického

Procházka tě povede kolem Zlaté stoky, původních hradeb a hrázích rybníků. Po vestě tě čeká řada zajímavých
míst opředených pověstmi, buď proto opatrný. Jedním
z takových míst je hráz zaniklého rybníku Hrádeček, kde
roste Krčínův dub. Ten údajně vyrostl na místě, kde se
čertovi přetrhl řetěz, kterým byl přikován rybníkář Jakub
Krčín k pluhu, kterým oral hráze rybníků jako trest za své
nepěkné chování.

Okruh dlouhý 8 km vede podél břehů jezer vzniklých po
těžbě štěrkopísku. Informační tabule vám poskytnou
informace o přírodě v oblasti jezer a okolní krajině.

Dům, v kterém žil slavný stavitel rybníků dnes slouží jako
galerie a expozice rybníkářství. Přijď si vyzkoušet práci
s měřičskými nástroji a napájení rybníků vodou díky
modelu Zlaté stoky.

Mažická naučná stezka

www.dumstepankanetolickeho.cz

Naučná stezka vás seznámí s vesnickým životem na
blatech v minulosti a dnes, dozvíte se zajímavosti o
blatské architektuře, tradičním blatském kroji či těžbě
rašeliny. Stezkou vás provedou informační panely spolu
se strašidýlkem Vohekličkou, který si pro děti připravil
několik úkolů.

Dům přírody Třeboňska
Nahlédni do historie přírody a krajiny Třeboňska skrze
expozici Krajina a lidé. V návštěvnickém středisku na
tebe čeká malý kamarád Milda Dubulík, který tě provede
Třeboní.
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska

KOUPÁNÍ A RYBAŘENÍ
NA VESELSKÝCH PÍSKOVNÁCH
Penzion U hájovny

Penzion Na Mlýně Krkavci
Sládků statek
Ubytování U Dvořáků
Hotel Sloup

Záchranná stanice Třeboň pro volně žijící
živočichy
V záchranné stanici pečují o nalezená divoká zvířátka,
která zde dostanou první pomoc a v případě potřeby
také veterinární péči. Po uzdravení jsou vypuštěna zpět
do volné přírody. Některá zvířátka zde však najdou trvalý
domov a ty je můžeš v rámci komentovaných prohlídek
navštívit.
www.vydry.org

Stezka zdraví Třeboň – Hrádeček
Na tomto 4 km dlouhém okruhu nejbližším okolím Třeboně si pořádně protáhneš nejen nohy, ale i tělo. Po trase
jsou totiž rozmístěny sportovně herní prvky, na kterých
se můžeš vydovádět. Naučné panely tě zase seznámí
s druhy našich dřevin.

www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska/pesi-vylety-v-chko/krcinova-certovska-prochazka

Aktivní turistická zóna u Světa
Lezení po sítích, přeskoky přes špalky či dovádění na houpačkách a mnoho dalšího je pro tebe připraveno v aktivní
zóně v lázeňském parku při Naučné stezce Cesta kolem
Světa. Hlavu pak zaměstnáš na smyslovém hřišti, kde se
naučíš např. určovat stáří stromů.
www.itrebon.cz/aktivni-turisticka-zona-u-sveta_448.html

Wellness centrum Aqua Viva
V bazénovém komplexu s mírně slanou vodou na tebe
čeká plavecký bazén a vodní svět s řadou atrakcí, tobogánem (vstup od 10 let) či dětským brouzdalištěm.
www.laznetrebon.cz

Třeboň v marcipánu
Třeboň v marcipánu je muzeum, čokolaterie a dílnička
v jednom. Expozice zábavnou formou představí dějiny
města, historické osobnosti a pověsti a to vše pomocí
marcipánových modelů.
http://trebonvmarcipanu.cz
Penzion Na Lukách
Hotel Zlatá hvězda
Šupina a Šupinka

www.itrebon.cz/trasy/stezka-zdravi-trebon-hradecek_15.html

NS Mikuláše Rutharda
Stezka okolím Chlumských rybníků potěší hlavně dětské
návštěvníky, kteří mohou na trase plnit zajímavé úkoly.
Seznámí vás nejen s dílem rybníkáře Mikuláše Rutharda,
ale i s přírodním bohatstvím rybníků a se starými odrůdami ovoce, které se pěstují v okolí Lutové. Tištěného
průvodce pro děti si můžete vyzvednout v informačním
centru v Chlumu u Třeboně.

pískovna je ideální pro rodiny s dětmi, kromě písečných
pláží se zde nachází také restaurace a dva kempy.

POHÁDKOVÝ CHLUM U TŘEBONĚ –
VODNICKÝ SPLAV
Kemp Hejtman-Jih
Obecní kemp Staňkov
RS Lesák
Škorničkův statek
Penzion Příbrazský
Apartmány Na Špejcharu

SOUKROMÁ LETECKÁ SBÍRKA
LIBOŘEZY
Velká pískovna
V oblasti probíhala od 70. let těžba štěrkopísku, po jehož
vytěžení se pískovny samovolně zaplnily vodou. Tušťská

Cesta kolem světa na Vitorazsku
Na cestu kolem světa nemusíte nikam letět, stačí dojet k
Suchdolu nad Lužnicí. Nacházejí se tam lokality, které se
nazývají Benátky, Mexiko, Amerika, Velký a Malý London,
Bosna, Nový York, Paříž.
Česko – rakouské komunitní centrum FENIX
Autocamp U Pískovny

Třeboňsko
s dětmi

