KOLOWRATSKÁ VĚŽ ZRUČ NAD SÁZAVOU
20 metrů vysoká středověká věž nabízí interaktivní hru
pro děti i dospělé a zábavným způsobem seznamuje
malé i velké se svou historií.
Bonus: 20 % jednorázová sleva na vstupné
Zámek 1, Zruč nad Sázavou | www.zamek-zruc.cz
t: 327 531 329, e: infocentrum@mesto-zruc.cz

10. VODÁCKÉ MUZEUM ZRUČ NAD SÁZAVOU

info

14. KLÁŠTER VOTICE
Klášter z počátku 17. století s expozicemi z historie
města, kláštera, františkánského řádu, bitvy u Jankova,
historických kočárků, kolektivizace, Vlastivědným
muzeem a sezónními výstavami.

Praha
Brno

Bonus: turistická vizitka sv. Františka z Assisi ke
dvěma zakoupeným vstupenkám pro dospělé nebo
rodinnému vstupnému kláštera
Klášter 1, Votice, t: 775 683 394, www.mkcvotice.cz

www.blanik.net

15. EKOCENTRUM ČAPÍ HNÍZDO
Muzeum s interaktivní prohlídkou historických
i moderních lodí, model řeky, laminovací dílna
s mluvící ﬁgurínou, koutek s raftem aj.
Bonus: 20% jednorázová sleva na vstupné

Expozice handicapovaných a exotických zvířat, naučná
stezka, lanový hrad, bistro U Čápa, akce pro děti
i dospělé, exkurze a výukové programy.

Zámek 1, Zruč nad Sázavou | www.zamek-zruc.cz
t: 327 531 329, e: infocentrum@mesto-zruc.cz

Bonus: při zakoupení vstupu pro 2 dospělé –
vstupenka 1 dítě / 1 Kč (max. 2 děti)
Dvůr Semtín 1, Olbramovice, t: 731 738 225,
e: ekocentrum@capihnizdo.cz, www.capihnizdo.cz

11. HOTEL ZRUČ
Restaurace s dětským koutkem, salónkem a velkou
letní terasou. Nově zrekonstruované hotelové pokoje
s kapacitou 42 míst. Dva taneční sály a vinárna
s bowlingem. Úschovna jízdních kol.
Bonus: pro ubytované hosty snídaně zdarma ke každé
noci. Platí i opakovaně během roku
Náměstí míru 594, Zruč nad Sázavou | t: 734 151 512
e: rezervace@hotelzruc.cz, www.hotelzruc.cz

12. PŮJČOVNA LODÍ SAMBA
Půjčujeme kánoe, rafty i kajaky s kompletním vybavením
od Ledče nad Sázavou po Pikovice. Hlavní loděnice
– Český Šternberk, kde půjčujeme i koloběžky a
paddleboardy.
Bonus: slevu 10 % na 1–2 lodě, opakovaně.
Při objednávce do poznámky „Sleva Karta KBR“
t: 604 904 737, info@pujcovna-lodi.cz, www.pujcovna-lodi.cz
Vodácká cest. Povoda t: 736 539 489, www.povoda.cz
Kemp Horka nad Sázavou www.kemp-horka.cz

13. KLÁRA CAFÉ VOTICE a ZMRZLINA U KLÁRY
Cukrárna s vlastní výrobnou zákusků.

16. ZÁMEK RATMĚŘICE

i

Dům přírody Blaníku
Louňovice p. Bl.
Vlašim
Votice
Zruč nad Sázavou

731 538 008
317 862 022
317 847 207
317 812 505
327 531 329

Výhodně v Kraji blanických rytířů
s turistickou kartou plnou bonusů a slev!

Hotel Zámek Ratměřice nabízí vše nejen
pro romantický pobyt na zámku, ale i sportovní vyžití.
Restaurace Sequoia, wellness centrum, multifunkční
hřiště, park se sekvojovci obrovskými.
Bonus: při nákupu některého z nabízených piknikových
košů 2x domácí limonáda zdarma
Pro držitele karty opakovaně
Ratměřice 1
t: 312 600 100, www.zamek-ratmerice.cz

K vyzvednutí v infocentrech v regionu a u partnerů.
Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

17. SPORT HOBBY BENEŠOV
Prodejna s více jak dvacetiletou praxí.
Nabízíme Vám „vše pro sport“. Vlastní e-shop.
Bonus: 10% slevu na jakékoli zakoupené zboží.
Slevu lze uplatnit i v e-shopu při zadání slevového
kódu „BLANIK“
Masarykovo náměstí 154, Benešov, www.sporthobby.cz

18. S-CENTRUM BENEŠOV

K dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu.

Hotel, restaurace s letní terasou, bowling bar, velké
sportovní a relaxační vyžití.

Bonus: v cukrárně k zakoupenému zákusku espresso
zdarma. Zmrzlina u Kláry - ke 2 zakoupeným velkým
zmrzlinám 1 malá zdarma

Bonus: pro ubytované hosty bowling zdarma,
50% sleva na sportovní a relaxační aktivity

Husova 172, Votice
t: 773 938 192, www.facebook.com/klaracafe

U Vodárny 2215, Benešov
t: 773 129 261, e: info@scentrum.eu

Území turistické destinace Kraj blanických rytířů je součástí
stejnojmenného národního geoparku.
Vydání Karty blanických rytířů bylo realizováno
s ﬁnančním přispěním Středočeského kraje.

Vydal Kraj blanických rytířů, z. s. v roce 2019 | foto: Vít Švajcr, Pavel Jakubův, Veronika Hanusová, archivy partnerů Karty blanických rytířů | graﬁcká úprava: Viktor Puci
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Kde čerpat bonusy, výhody a slevy?

12 Samba

5.

VODNÍ DŮM HULICE

17 18

Návštěvnické středisko s interaktivní expozicí
představující vodu jako životní prostředí vodních
rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku života.
Venkovní areál s naučnou stezkou, atrium s umělými
vodními toky. Komentované prohlídky hráze vodní
nádrže Švihov.
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Bonus: sleva 10 % na jakékoliv vstupné 2x za sezónu
Denně včetně svátků, pondělí zavřeno:
duben–září: 9–17 h, říjen–březen 9–16 h
Hulice 118 | t: 602 665 409
e: vodnidum@csop.cz, www.vodni-dum.cz

6 Hulice

Čapí hnízdo 15

6.

VČELÍ SVĚT HULICE
Moderní interaktivní expozice ze života včel, určená
všem věkovým kategoriím. Venkovní část expozice
s bylinkovou zahrádkou či domkem pro včelky
samotářky.

16 Ratměřice
13 14
zdroj: mapy.cz

Růžkovy Lhotice 8

Bonus: k rodinné vstupence 20 % sleva na výrobu
svíčky, 2x za sezónu
Hulice 55, Trhový Štěpánov
t: 724 867 158, e: info@vcelisvet.cz

Více informací a aktualizovaný seznam partnerů Karty blanických rytířů najdete na www.blanik.net

1.

HVĚZDÁRNA VLAŠIM

3.

Abyste si Vaši dovolenou ještě více užili, připravili jsme pro Vás
turistickou Kartu blanických rytířů.
Díky ní se můžete těšit na bonusy, výhody a slevy, které můžete čerpat
v mnoha turistických cílech a u partnerů, poskytujících ubytování,
stravování a další služby v cestovním ruchu nejen v destinaci Kraj
blanických rytířů.
Turistickou kartu obdržíte jako dárek u poskytovatelů výhod, slev
a bonusů nebo v turistických a informačních centrech.
V tomto letáku naleznete seznam turistických cílů a partnerů, u nichž lze
výhody, bonusy a slevy získat.
Přejeme Vám příjemný pobyt v Kraji blanických rytířů a mnoho
nezapomenutelných zážitků!

4.
PARA ZOO VLAŠIM – ČSOP VLAŠIM
Unikátní expozice volně žijících živočichů,
kteří se kvůli svému hendikepu již nemohou vrátit
do volné přírody.
Bonus: 50% sleva na jakékoli vstupné. Opakovaně.
Pláteníkova 264, Vlašim
t: 317 845 169, e: paraZOO@csop.cz
www.paraZOO.cz

Bonus: 20% sleva na vstupném – jednorázově

Palackého náměstí 65, Vlašim
t: 737 505 605, e: info@spolkovydum.cz
www.spolkovydum.cz

Blanická 1095, Vlašim
t: 607 835 434, e: hvezdarna@vas.cz
www.vas.cz

Zámek 1, Vlašim
t: 317 842 927, e: vlasim@muzeumpodblanicka.cz,
www.muzeumpodblanicka.cz

PODBLANICKÉ INFOCENTRUM VLAŠIM
Poskytuje turistické, sportovní a kulturní
informace o městě a okolí, předprodej vstupenek,
průvodcovskou činnost, kopírování, tisk, veřejný
internet a přístup na WC.
Bonus: nadstandartní komentovaná prohlídka
vlašimským zámeckým parkem v podobě zajímavé
soutěže s možností výhry hezkého suvenýru
Zámek 4, Vlašim | t: 317 847 207, 734 362 091
e: info@vlasimskypark.cz, www.vlasimskypark.cz

ZÁMEK VLAŠIM – MUZEUM PODBLANICKA
Muzeum dokumentuje historický a přírodní vývoj
regionu. Naleznete zde expozice: Zámecké parky
a historie zámku, Zrcadlo minulosti, Auerspergové,
S přesnou muškou, Tajemství sklepení, zámeckou kapli,
věž s vyhlídkou a výstavou Město pod věží
aneb Vlašim na dlani.

Bonus: sleva 7 % na ubytování delší než 3 noci.
Slevu je možné využít opakovaně

Bonus: Exkurze a výklad k meteorologickým
měřením v areálu hvězdárny. Opakovaně

2.

7.

Ubytování v příjemném a klidném prostředí
s rozsáhlou zahradou, zahradním altánem, ohništěm,
trampolínou, lezeckou a boulderingovou stěnou.

Exkurze do blízkého i vzdáleného vesmíru.
Sezonní páteční pozorování s výkladem,
Den vlašimské hvězdárny, Noc s Perseidami,
Evropská noc vědců.

Vítejte v Kraji blanických rytířů!

SPOLKOVÝ DŮM VLAŠIM – TURISTICKÁ UBYTOVNA ***

8.

ZÁMEK RŮŽKOVY LHOTICE – MUZEUM PODBLANICKA
Barokně klasicistní zámek s expozicí Kraj tónů.
Partitury, portréty a nástroje přibližují především
Bedřicha Smetanu, který zde prožil nejšťastnější období.
Bonus: 20% sleva na vstupném – jednorázově
Zámek 1, Růžkovy Lhotice
t: 317 853 157, e: lhotice@muzeumpodblanicka.cz,
www.muzeumpodblanicka.cz

