Termín 22. 5. 2021

Zámek Loučeň
Rozhledna Romanka u obce Hrubý Jeseník
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi
Připraven je také doplňující program o hrad v Mladé Boleslavi, letecké muzeum Metoděje Vlacha či nákupní centrum
Bondy Mladá Boleslav.

Odjezd z Masečína v 7:30 hod. (odjezdy ze Štěchovic, Hradištka, Davle a Měchenic budou ještě doplněny)
s plánovaným příjezdem na zámek Loučeň v 9 hod. Odjezd okolo 12:30 hod. přes rozhlednu Romanka
s plánovaným příjezdem ve 14 hod. do Mladé Boleslavi - ŠKODA Muzeum. Odjezd z Mladé Boleslavi okolo 16-17
hodiny s návratem do Masečína mezi 18-19 hodinou. Délka trasy cca 250 km.
Možnost zajištění obědu Vám sdělím později (s otevřením restaurací se počítá od 17. 5. 2021).

Program:
Zámek Loučeň https://www.zamekloucen.cz/
Prohlídka zámku je pro Vás zajištěna s individuální otvírací dobou již od 9 hod. Zámecká expozice je netradiční,
bez průvodců, ale s novým konceptem tzv. květomluvy v zámeckých komnatách. Udržovaný historický anglický
zámecký park je evropskou raritou - s dvanáctkou zábavných labyrintů a bludišť na jednom místě.

Rozhledna Romanka - Hrubý Jeseník https://www.hruby-jesenik.cz/rozhledna-quot-romankaquot/d-25253/p1=317
Nedaleko Nymburka v rovinatém kraji u obce Hrubý Jeseník se nachází nejníže položená rozhledna ČR
v nadmořské výšce 204 m s poetickým názvem Romanka. Rozhledna byla otevřena v roce 2003 a jako většina
současných je vystavěná spolu se stožárem telekomunikačního vysílače. Výhled z Romanky je nádherný a
poskytuje nezvyklý rozhled například do polabské nížiny, na žižkovský vysílač, Ještěd a na panoramata Krkonoš.

ŠKODA Muzeum https://museum.skoda-auto.cz/
Expozice nazvaná „S TRADICÍ DO BUDOUCNOSTI“ vás ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi provede 125 lety
historie této české automobilky. Odhaluje, jak se ze ŠKODA AUTO stala světově významná automobilka s tím, že
zde můžete obdivovat i první český sportovní vůz.

Cena zájezdu 400 Kč
V ceně není zahrnuto vstupné.
Přihlásit se můžete do 18. 5. 2021
Kontakt: Bechyňová Hana tel: 777 55 11 76; e-mail: hanabechynova@seznam.cz
Čenda tel: 777 55 11 75; e-mail: cendatour@seznam.cz
Zájezd se koná při minimálním počtu 30 účastníků.
Pavel Bechyně - Masečín 40, 252 07 Štěchovice, tel: 777 55 11 75
www.cendatour.cz e-mail: cendatour@seznam.cz
Bankovní spojení: 670100-2214844224/6210

