Návrh dovolené od tripbuddy týmu
Zákazník: Jan Novák
Lokalita: Šumava
Typ ubytování: Penzion
Počet osob: 3 (včetně dětí)
Termín ubytování: 30.6. - 3.7.2016 (3 dny)
Dodatečné informace: dítě necelé dva roky, 1 den kola, 1 den výlet s kočárkem, aktivní sportovci

Ubytování (v rámci reálné nabídky budou u penzionů reálné fotografie):
1. Penzion U Krmelce
Nachází se v šumavské obci Prášily, v nadmořské výšce 880m nad mořem.
Snídaně je formou švédských stolů.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, TV+SAT, minibar, trezor, WiFi. Je možno půjčit si zdarma
dětskou postýlku. Součástí penzionu je také sauna pro max 6 osoby a úschovna kol. Možnost
grilování. Dětský koutek a venkovní dětské hřiště. Přilehlé parkoviště.
1.6. - 31.7.2017 - 740,- Kč (Cena je uvedena za osobu / noc se snídaní)
Služby za příplatek
Sauna 170,- Kč / 1h
Děti do 3 let bez nároku na lůžko jsou zdarma
http://www.penzionukrmelce.cz
2. Penzion Lesík
Nachází se v obci Prášily.
Snídaně je formou bufetu.
Polopenze či plná penze.
Dvojlůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem, trezorem a
minibarem. Po dohodě je možné zažádat o přistýlku nebo dětskou postýlku. Zdarma jsou k dispozici
kulečník, stolní tenis, fitness, masážní vana a finská sauna.
Parkování je zahrnuto v ceně.
Pokoje mají WiFi.
Dvoulůžkový pokoj (2+1) – 1 570 Kč (2 osoby/1 noc)
Ubytovací poplatek – 4 Kč
Rekreační poplatek – 15 Kč (dospělý)
http://www.penzionlesik.cz
3. Penzion Lala
Tento penzion se nachází v centru obce Prášily.
Snídaně jsou servírované. Každý den ze tří menu.
Možnost polopenze. Pokoje mají vlastní sociální zařízení.
Možnost se připojit k internetu zdarma pro ubytované hosty.
Možnost využít parkoviště penzionu a úschovnu kol.
Ubytování včetně snídaně – 390 Kč (osoba/1 noc)
Děti do tří let bez nároku na lůžko – zdarma
Večeře – 100 Kč/osobu; 60 Kč/dítě
Rekreační poplatek: dospělý – 15 Kč; dítě – 4 Kč
http://www.penzionlala.cz
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a)Trasa s kočárkem

b)Trasa s nosítkem či krosnou na dítě

Pěší výlet na ledovcové Prášilské jezero. (4 hodny pohodové chůze i s pauzou u jezera)
Délka: a) 9,4 km
b) 8,6 km
Doba: a) cca 4 hodiny (s krátkou pauzou, pohodová chůze)
b) cca 4 hodiny (s krátkou pauzou, pohodová chůze)
Z obce Prášily máte dvě možnosti, jak se k jezeru dostat. Záleží, zda cestu dlouhou cca 4,5 km půjdete
s kočárkem, nebo dítě ponesete v nosítku či krosně. Obě trasy jsou z centra obce společné až
k rozcestníku „ U Prášil“. V případě, že zvolíte druhou variantu, pak vám můžeme doporučit velice
příjemnou lesní cestu po červené značce přímo z Prášil od rozcestníku „U Prášil“ – Jezerní cesta
(Šumavská magistrála). V opačném případě, kdy máte v plánu se na cestu vydat s kočárkem, je
rozhodně lepší zvolit žlutou značku od rozcestníku „ U Prášil“ (též cyklotrasa č. 2113), která vede po
asfaltce až na rozcestí „Slunečná“. Na tomto rozcestníku se dále vydáte doprava po zelené značce (po
žluté odbočující vlevo by to s kočárkem dále moc dobře nešlo). Zelenou značku opustíte po cca 1km
chůze na rozcestí „Liščí díry“ a odbočíte doprava na červenou (doleva pokračuje cyklotrasa č. 2113 na
Poledník). Nyní máte před sebou asi 400 m lesní cesty, která pro kočárek končí asi 90 m. před vaším
cílem. Kočárek musíte nechat u přístřešku s posezením - až k jezeru se nedostanete (někteří nesou
kočár až k jezeru). U jezera je množství laviček a míst k posezení a v případě pěkného počasí počítejte
s tím, že se vám nebude chtít odejít. Jezero je ideálním místem na občerstvení (nutno nést sebou, u
jezera stejně jako po cestě nic nekoupíte). Po výletu je možné zajít do cukrárny Pampeliška, zajít na
velké dětské hřiště, které je nedaleko cukrárny
Prášilské jezero - je karové ledovcové jezero, které leží ve výšce 1080 m.n.m. a
je hluboké max 15 m. V tomto jezeře nežijí žádné ryby, ale je to jediné jezero,
kde přežil tzv.zooplankton – buchanky a perloočky.
Naše služba není spojená s žádnou z ubytovacích kapacit (nebo akcemi, atrakcemi) a neplynou nám
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Délka: 40 km
Celkové převýšení: 790 m
Doba: 4 hodiny čisté jízdy (s vozíkem až šest hodin) – se zastávkami počítejte 8 hodin
Dětský cyklovozík: ano
Celodenní cyklovýlet s možností mnoha zastávek na odpočinek s malým dítětem. Cyklovýlet zahájíme
na dálkové cyklotrase vedoucí z Železné Rudy až do Vyššího Brodu. Náš úsek vedoucí z Prášil směrem
na Srní kopíruje silnici až za rozcestník Velký Bor (4,5 km). Před cyklistickým rozcestníkem prudce
zatáčí doprava. Od rozcestníku pojedeme cca 150 metrů společně s cyklotrasou 2118. Naše trasa
pokračuje dále doleva stále po cyklotrase č. 33 k rozcestníku Mechov – park. Nyní je za vámi cca 9 km
trasy a cca hodinu pohodové jízdy. Zde cyklotrasu č. 33 odbočující doleva opouštíme a dále
pokračujeme krásnou přírodou a pohodovou cestou cyklotrasy č. 2114 linoucí se kolem Vchynickotetovského kanálu. Po necelých dvou kilometrech máte možnost vyjet na kole k prameni u bývalé
Hauswaldské kaple (cca 5 minut do kopce). Rozhodně doporučujeme se na toto místo podívat. Po
krátkém odpočinku pokračujte dále kolem kanálu 2,5 km k rozcestníku Hakešická cesta. (v tomto
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místě je možné si navrženou cestu zkrátit a odbočit doprava na cyklotrasu č. 2122, ale upozorňujeme,
že stoupání s vozíkem je zde náročné). Navržená trasa dále pokračuje kolem kanálu další 3 km. Po
ujetí této vzdálenosti odbočte doprava (přes kanál) a dále pokračujte po cyklotrase č.2117 až na
Tříjezerní slať. Zde vám opět doporučujeme krátkou přestávku a procházku po chodníku nad
Třijezerní slatí. Budete mít za sebou i pěkné stoupání a odpočinek je na místě. U Tříjezerní slatě
odbočte doleva na cyklotrasu č. 2122 k rozcestníku Rybárna (cca 1 km klesání) a dále pokračujte
vpravo nádhernou krajinou podél Roklanského potoka po cyklotrase č. 2113. Až k rozcestníku Javoří
pila vás čeká mírné příjemné stoupání. Velmi dobře značená cyklotrasa č. 2113 vás dále povede přes
rozcestník Tmavý potok (odbočte doprava) kolem vrcholu Oblík na rozcestník Bavorská cesta, kde
odbočíte doleva směr rozcestník Předěl. Tam pojedete dále rovně až k odbočce doprava na nejvyšší
bod dnešní cesty k rozhledně Poledník. Od rozcestníku Tmavý potok na vrchol Oblík nastoupáte 300
výškovým metrů. Odměnou vám budou krásně výhledy do krajiny a možnost občerstvení u kiosku
přímo na vrcholu. Cesta z vrcholu do Prášil vede zpět na rozcestník Předěl, na kterém se vydáte
doleva a stále po cyklotrase č. 2113 až do Prášil. Část sjezdu je prudká a je zapotřebí si dát pozor
hlavně v případě, že jedete s cyklovozíkem.
Vchynicko-Tetovský plavební kanál se nachází v údolí řeky Vydry. Bývala tam
osada Vchynice-Tetov. Toto vodní dílo bylo vybudováno v letech 1799-1800.
Celý systém umožňoval dopravu dřeva z vysokých Šumavských poloh do
Otavy a dále do vnitrozemí. Od roku 1939 část kanálu slouží jako přivaděč
vody pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile.
Tříjezerní slať je pojmenovaná podle tří rašelinných jezírek, z nichž největší má rozlohu 7 arů.
Rašenilištěm prochází krátká naučná stezka, která je v provozu od roku 1979.
Hauswaldské kaple – obec Srní tuto kapli vystavěla v roce 1820 na základě mnoha
zázraků, které se na tomto místě udály. Později byla přestavena na větší. Bohužel
v roce 1957 byla kaple podminována a srovnána za zemí. Celý prostor vyzařuje
pozitivní energii. V současnosti na místě najdeme půdorys původních kaplí. K nim je
po ručně dělaných žlabech přiveden zázračný pramen, který stéká na poslední
„kámen“ skleněný blok, který je ve tvaru spojených lidských dlaní.
Vyhlídková věž Poledník je vysoká 37 m, nahoru vede 227 schodů a
nachází se v nadmořské výšce 1315 m. Ve věži se nachází informace o
historii Poledníku, prezentace lesních vegetačních stupňů a ve třetím
patře jsou výstavní prostory. Z Poledníku můžete vidět nejvyšší šumavské
vrcholy např. Velký Javor (1456 m n. m.) nebo Boubín (1362 m n. m.).
Pokud máte štěstí, tak můžete vidět i Alpy.
Otevřená je od 10 do 17 hodin.
Vstup: 30 korun
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Procházka po Prášilech.

Návštěva Archelogického parku Prášili - je zaměřen na rekonstrukci života Keltů - stavby dle nálezů,
rekonstrukce řemesel, apod. Je tu největší rekonstrukce keltské vstupní brány ve Střední Evropě.
Otevřeno od 9 – 18 hodin.
Délka prohlídky cca 30 minut.
Vstupné je 70 Kč.
Lanový park se nachází naproti archeologického parku.
Otevřeno je od 10 – 17 hodin
Časová náročnost cca 1,5 hodiny
Vstupné 250 Kč.
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Soukromá skalní botanická zahrada v Prášilech je nejvýše položená botanická zahrada v České
republice, 879 m n. m.
Otevřeno je od jara do podzimu denně od 8:00 do 18:00 hodin.
Vstup do zahrady je bezplatný.
Délka prohlídky je cca 2 hodiny.
V těsném sousedství botanické zahrady je ohrada, kde spatříte pravé americké bizony.
Vyjížďky se psím spřežením
V letních měsících je na projížďky používán speciálně vyrobený vozík pro jednu osobu nebo dospělou
osobu a dítě do 12 let. Jezdí se podél Prášilského jezera k hraničnímu přechodu Gsenget.
Doby vyjížďky trvá od 30 minut až 60 minut.
Cena za jednu vyjížďku je 250 Kč. Objednává se minimálně jeden den předem.
Kontakt: …

V případě nepříznivého počasí:
Bazén Sušice (17 km od obce Prášily).
Otevírací doba: Pá 10-21:30; So – Ne 9 – 21:30.
Plavecký bazén a relaxační část nabízí: Plavecký bazén (25m), zábavný bazén (divoká řeka, vodní
houpačka, masážní trysky a chrliče; pro děti od 10 let), vířivky (dvě vířivky pro 25 osob), tobogán,
sauny, na kajaku do bazénu a občerstvení. Pro děti je v prostorách bazénu brouzdaliště s laminátovou
skluzavkou, vodním hříbkem a s řadou fontánových trysek. Brouzdaliště má vlastní úpravnu vody.
Kočárky je možné nechat v uzamykatelných boxech. V areálu je možné zakoupit speciální plenky do
bazénu.
Dětem do tří let je vstup do velkého bazénu zakázán.
Dospělí – 60 Kč/hod; 80 Kč/1,5 hod; 100/2 hod; každá další hodina 35 Kč. (Sauna je zvlášť placená)
Děti do tří let zdarma.

http://www.sportoviste-susice.cz
Aquapark Horažďovice (43 km od obce Prášily)
Otevírací doba: 9-21 hod
Vstup: Dospělý – 60 Kč/hod; 100 Kč/2 hod; 140/3 hod, neomezené vstupné 200 Kč; Děti do 6 let 2 Kč
Tobogán, dětský bazének s 2 skluzavkami, masážními tryskami pro děti, vodní muchomůrka, divoká
řeka, chrlič vody, protiproud, vodní hřib, vzduchový rošt, kulový vodotrysk, perličková lázeň a
saunový svět. V areálu se nachází restaurace.
http://www.bazen.horazdovice.cz/
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