Tourist Information Bechyně
Turistické informační centrum ve městě Bechyni
KOMPLETNÍ NABÍDKA 2018
Přijímáme c e l o r o č n ě denně Vaše objednávky v turistických informacích na
Náměstí T. G. M. č. p. 5 (vedle České spořitelny) v Bechyni na:
Prohlídky kláštera: trvání 40 minut, cena Kč 82,- (dospělí), 58,- (děti, důchodci, ZTP)
Okruhy městem vozidlem: trvání 30 min, cena Kč 120,- (dospělí), 80,- (děti, důchodci, ZTP)
Prohlídky města: trvání 2 hodiny, cena Kč 140,- (dospělí), 100,- (děti, důchodci, ZTP)
Náměstí dům od domu: 60 minut, cena Kč 70,- (dospělí), 50,- (děti, důchodci, ZTP)
Dvouhodinové výlety do okolí (viz níže): max. Kč 230,-/os
Prohlídky zámku: trvá 55 minut, cena Kč 150,- (dospělí), 110,- (děti, důchodci, ZTP)
Okružní jízda vláčkem (květen – říjen): komentovaná – děti 110,- Kč, důchodci 110,- Kč,
dospělí 150,- Kč x nekomentované – děti a důchodci 80,- Kč, dospělí 120,- Kč
Okružní jízda vláčkem (červenec, srpen): komentovaná – děti 120,- Kč, důchodci 120,- Kč,
dospělí 160,- Kč x nekomentované – děti a důchodci 80,- Kč, dospělí 120,- Kč
Ubytování v Bechyni
Průvodcovské služby
Přepravu do různých míst: 12,- Kč/1km + 21%DPH
Přehled průvodcovaných dvouhodinových výletů:
1. Dobronice, Opařany, Stádlecký řetězový most
2. Bernartice, kaple sv. Rozálie
3. Hora Tábor, Dražíč - minipivovar
4. Soběslavsko-veselská blata, Svákov
5. Týn nad Vltavou, Albrechtice
6. Po stopách Matěje Kopeckého
7. Perly barokního stavitelství v okolí - 2 kostely
8. Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství
9. Zámeček Brandlín (tříhodinový výlet za 260,- Kč)
Ideální je, že si můžete sami určit den a hodinu, kdy chcete akci absolvovat, navíc Vás
dopravíme do míst, kam se těžko dostanete běžným spojem a doprovází Vás kvalifikovaný
průvodce, znalec regionu. Z výletu tak přijedete opravdu obohaceni. Turisty nakládáme a
vykládáme tam, kde bydlí.
Podmínka konání všech akcí, kromě zámku a vláčku, je min. počet 5 plně platících účastníků,
u zámku 10 účastníků. U mimořádných prohlídek zámku a vláčku min 20 účastníků.
Stornovat již zakoupenou akci lze min 2 hodiny před konáním s poplatkem 10% z ceny, jinak
100% z ceny. Lze však řešit náhradníkem, kterého si seženete.
Vše pořádá firma Avanti Travel, s.r.o., v turistických informacích na náměstí v Bechyni - Nám.
T. G. M. čp. 5., tel.: 602 843 442, e-mail: touristinformationbechyne@gmail.com
www.visitbechyne.cz

