
         

 

Město Bílina 

Z á j e z d y   2 0 1 9 

Termín   Cíl zájezdu       Cena místenky 

27.04.2019  Drážďany – jarní procházka    100,00 Kč 

18.05.2019  Zámek Hluboká nad Vltavou + ZOO Obora   200,00 Kč 
ZOO Obora je menší zoologická zahrada, která chová hlavně menší druhy zvířat jako surikaty, želvy, hady, sovy, opice... Z těch větších pak 

medvěda, vlka či daňka. V ZOO jsou 2 dětská hřiště s prolézačkami a skluzavkami, kde si mohou děti pohrát. V případě potřeby je zde i 

občerstvení a restaurace. 

Ze ZOO je i pěkný výhled na zámek Hluboká. Příjemným zpestřením je hned v blízkosti ZOO rybník, kde je i půjčovna lodiček, na kterých se dá 

zajet i do úplné blízkosti Obory. 

Hned u vchodu Vás v ZOO přivítají želvy. 

    

15.06.2019  Farmapark Soběhrdy     140,00 Kč 
Ve Farmaparku žijí zvířata z celého světa. Uvidíte, jak se kolem vás prochází velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy, prasátka, vysokohorské 
krávy a dalších skoro 250 zvířat. Pro děti jsou připraveny velké trampolíny, klouzačky, houpačky, prolézačky, vodní hrátky, vláček, lanové 
centrum, dětské traktůrky a bagříky, kryté vyhřívané hřiště, vyhlídková věž, z které můžou pozorovat klokany, a mnohem více. 
 

20.07.2019  Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera  100,00 Kč 
  

03.08.2019  Státní zámek Červená Lhota     200,00 Kč 
Těmito slovy charakterizoval Zdeněk Kalista jedinečnou atmosféru bizarního vodního zámku, který během staletého vývoje střídal majitele i 
stavební podoby, až se stal útulným domovem a zákoutím starých pořádků pro knížecí rodinu posledních majitelů Schönburg- 
Hartensteinů.  Návštěvu jejich autenticky dochovaného obydlí si můžete zpestřit procházkou anglickým parkem, plavbou v půjčené 
pramičce či modlitbou v zámecké kapli.  Renesanční zámek postavený v polovině 14. století s bohatými interiéry posledních majitelů 
Schönburg-Hartenstein.. 
 

14.09.2019  Podzimní výstava – Zahrada Čech     50,00 Kč 
 
07.12.2019  Vánoční Drážďany, 2 autobusy    100,00 Kč 
 
14.12.2019  Praha – Dejvice, vánoční nákupy   100,00 Kč 
 
 
 
 
 
Ing. Krejčová Petra, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
e-mail: krejcova@bilina.cz , T: 417 810 840, M: 602 113 769 
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