
 
 

 
 

Projekt  "Rozvoj přeshraniční šetrné turistiky v Graselově regionu – aneb, jak nejslavnější loupežník začíná místním vracet, co kdysi 
nakrad´“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika. 

 
 

 
 
 

Slavonická renesanční, o. p. s. 

 

ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu 

 

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na dvoudenní motivační cestu /press/fam trip/ 

  

 

po Graselových stezkách pro zástupce cestovních kanceláří a médií 

 

ve dnech 5. 11. – 6. 11. 2010 

 

 

Součástí motivační cesty bude: 

 

 prohlídka vybraných úseků Graselových stezek - návštěva těch nejatraktivnějších míst,  

 představení služeb na Graselových stezkách - relaxační, sportovní i tvůrčí vyžití pro návštěvníky,  

 představení služeb místních průvodců po Graselových stezkách,  

 ochutnávky a doprovodný program.  

 

Počet účastníků je omezen, přihlášky budou potvrzovány průběžně dle pořadí, v němž byly 

doručeny. Z každé organizace je možno na tuto akci přihlásit max. 2 účastníky. 

  

Přihlášky (jméno, organizace, kontaktní údaje – mail, telefon) zasílejte elektronickou poštou 

OBRATEM (nejpozději do 25. 11. 2010) na adresu asistentky projektu – paní Jiřiny Markové: 

jirina.markova@zdrojslavonice.cz (mobil 733 325 855) 

 

 

 

Informace o Graselových stezkách najdete na webu projektu www.grasel.eu  

a webu organizace SR, o.p.s. www.zdrojslavonice.cz 

mailto:jirina.markova@zdrojslavonice.cz
http://www.grasel.eu/
http://www.zdrojslavonice.cz/
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PROGRAM PRESS / FAM TRIPU 

po Graselových stezkách pro zástupce cestovních kanceláří a médií 

5. - 6. LISTOPADU 2010 

 

5. listopadu - pátek 

8.30     odjezd z Prahy,  přes České Budějovice  (11.00) do Českého Rudolce  

13.00            oběd Český Rudolec      

14.00 – 16.00  procházka po Graselově stezce v úseku Český Rudolec – Penikov (délka trasy cca 3     

km),  v doprovodu průvodce prohlídka zajímavostí po cestě – psí hřbitov, francouzský 

kámen ( zaniklé stopy kultivované krajiny – lesopark českorudeleckého panství),  

prohlídka vodní pily Peníkov  (Národní technická památka) ukázka pořezu,                               

ochutnávka kozích sýrů, konopného chleba a dalších dobrot z ekofarmy Penikov  

16.30                        přesun autobusem do Slavonic  

17.00 – 18.00           Slavonice ubytování – hotel Arkáda 

18.00 – 19.00    večeře formou teplého bufetu  

19.00 – 21.00    představení produktu Graselovy stezky, provozovatelů a poskytovatelů služeb 

(včetně nabídek na rakouských Graselových stezkách)     

 21.00 – 22.00  „šláftruňk“ 

   

6. listopadu – sobota 

8.00 – 8,30               snídaně   

9.00 – 10.30  prohlídka Slavonic s průvodcem 

11.00                        odjezd do Vratěnína (cestou informace o zajímavostech - židovský hřbitov v Písečné,   

  kostel v Nových Sadech, atp.) 

11.30 – 13.00  prohlídka Vratěnína – poštovní stanice na stezce Praha – Vídeň, barokní fara, atp., 

vycházka po Graselově stezce na vyhlídku Bílý kříž (délka trasy cca 2 km) –  

  v doprovodu průvodce prohlídka zajímavostí po cestě, občerstvení 

13.00                ceremoniál vysvěcení Bílého kříže   

14.00  odjezd z Vratěnína 

14.30                       Slavonice  pozdní oběd  

15.30                       odjezd 

 

Poznámky: 

  Doporučujeme s sebou teplé sportovní oblečení a pohodlnou obuv. Ubytování hotelového typu 

bude zajištěno, dle konkrétní domluvy s Vámi. Předost mají první přihlášení. Náklady na press/fam trip 

hradí Slavonická renesanční, o.p.s. z dotace projektu (M00042, Grasel 2008 – 2010), jako pořadatel akce 

a nositel projektu Graselovy stezky, očekává následné prokázání zpětné vazby - v případě cestovních 

kanceláří možné zařazení produktu, nebo dílčích nabídek služeb do jejich katalogové nabídky, v případě 

médií zveřejněný článek či reportáž.  

 Podrobnější spolupráci s Vámi rádi domluvíme osobně. 


