Kraj blanických rytířů, charakteristický svou zachovalou a rozmanitou

Praha
D1 exit 49

přírodou, začíná být pro návštěvníky velmi vstřícný i svým nově
vybudovaným turistickým zázemím. Nové možnosti jsou vytvořeny

Brno

i pro ty, kteří mají omezenou možnost pohybu.
V letáku jsou představeny základní možnosti ubytovacího
i stravovacího zázemí a věříme, že v nejbližších letech se tato nabídka

www.blanicti-rytiri.cz
www.posazavi.com

info

Turistika pro
handicapované

značně rozšíří.
Pro využití nabízíme také síť cyklotras, které jsou vedeny převážně
po silnicích s nízkým automobilovým provozem nebo průjezdných
polních cestách, ubytovny s plným komfortem včetně sociálního
zařízení i kuchyně i veřejně přístupné toalety.

i

Vlašim
Louňovice p. Bl.

317 847 207
317 862 022

Průvodcovskou službu a exkurze pro skupiny zajišťuje
Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi.
tel.: 317 845 169, e-mail: exkurze@csop.cz

Cyklotrasa

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanicti-rytiri.cz nebo v infocentrech regionu

Toalety
Veřejné WC ve Vlašimi
pod supermarketem Albert,
Prokopova 1644
Otevřeno:
po–pá: 800–1200, 1230–1700
so a svátky: 800–1200

Na všech místech uvedených v tomto letáku jsou toalety
přizpůsobené pro handicapované. K dispozici jsou také
veřejné toalety na větších benzínových stanicích ve
Vlašimi (Benzina, Q-petrol).

Projekt Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Na projektu spolupracují město Vlašim, Mikroregion Český smaragd,
městysy Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Křivsoudov
a obce Kamberk, Kondrac, Načeradec, Pravonín, Ratměřice a Veliš.

Vyrobeno v roce 2013 | foto: Jan Hocek, Petr Zapletal, Martin Špoula a archiv

Navštivte cyklotrasu „Po stopách
blanických rytířů“ v délce
32 km, po jejíž trase obkroužíte
bájnou horu Blaník. Trasa vede
po místních komunikacích
s malým automobilovým
provozem.

www.blanicti-rytiri.cz

Turistické cíle
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Zámek a park Vlašim

200 m

U blanických rytířů

Bezbariérové toalety na nádvoří a ve Znosimské bráně, přístupné Infocentrum
na nádvoří zámku. Prohlídka zámeckého parku s romantickými stavbami.

Dvoulůžkový bezbariérový pokoj s WC a kuchyňkou. Kondrac

Jana Masaryka 458, Vlašim

Bezbariérový přístup do muzea i na toalety. Prohlídka přízemí fary,
farní zahrada, interaktivní stezka „Rok na vsi“.
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Tel.: 317 845 169



Tel.: 317 843 086

Restaurace u Matoušků
Kondrac 57

Penzion Kladruby V+J

paraZOO Vlašim

Rodinná cukrárna ve Vlašimi

Penzion s kapacitou 25 lůžek je plně vybaven pro pobyt handicapovaných.

Pohyb po ZOO bezbariérový, bezbariérové WC.

Žižkovo náměstí 140, Vlašim

www.cukrarnavevlasimi.cz

Dvoulůžkový bezbariérový pokoj s WC. K dispozici kuchyňka.
Palackého náměstí 65, Vlašim

www.penzionkladruby.cz

Farní muzeum v Kondraci

Tel.: 603 576 089

Spolkový dům

Tel.: 317 844 184

500 m

www.farnimuzeum.cz



www.parazoo.cz

20 m

Tel.: 724 873 251
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www.spolkovydum.cz

Tel.: 737 505 605
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Restaurace Silvie

CYKLISTÉ
VÍTÁNI






Tel.: 317 844 884
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www.okoloblaniku.cz



Tel. – Infocentrum – 317 847 207
Znosimská brána – 604 282 010

CYKLISTÉ
VÍTÁNI

Tel.: 602 388 381

CYKLISTÉ
VÍTÁNI

Restaurace

www.vlasimskypark.cz

Ubytování

