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Projekt Aktivně s rodinou v Kraji pod Šumavou –
nabídka zážitků a služeb pro vícedenní dovolenou je
financován Jihočeským krajem.

www.krajempodsumavou.cz

Jihozápad jižních Čech je výjimečný lákavou a rozmanitou nabídkou vyjímečných služeb a nabízí spoustu
neodhalených zákoutí, přírodních krás a historických
památek. Navštivte pohostinný pošumavský a šumavský region, načerpejte energii a zažijte pohodovou rodinnou dovolenou. Přinášíme Vám několik tipů a těšíme se na Vás.
TIP!

TIP!

Informace na cestách regionem Vám rádi poskytnou
také zde:
Kulturní a informační centrum Malenice
Malenice 1, 387 06 Malenice
Tel.:
e-mail:
www

Nově s kartou hosta můžete čerpat řadu zajímavých
výhod u poskytovatelů služeb uvedených v tomto materiálu.

Informační centrum Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
388607574,
388 312 563
infocentrum@prachatice.eu
www.kisprachatice.cz
Turistické informační středisko Vimperk
Náměstí Svobody 42, 385 01 Vimperk
+420 388 402 230
+420 388 414 822
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
TIP!

Další nabídka služeb, přehled turistických cílů, kalendář akcí, tipy na výlety a plánovač tras naleznete na
www.krajempodsumavou.cz.
TIP!

Doporučujeme navštívit také www.jihoceskehipostezky.cz.

Nově
Nově

TIP!

Na cestách regionem
čerpejte s KARTOU HOSTA řadu výhod.
Kartu hosta získáte bezplatně při ubytování
na dvě a více nocí v ubytovacích zařízeních
uvedených v této brožuře:
Hotel Albatros Relax ***S, Hotel Zlatá Hvězda, Městský hotel Bobík, Penzion Šumavous,
Penzion Benešova Hora, Penzion U Blanice, Farma
Malenice
Karta je platná vždy pouze po dobu pobytu
v uvedených zařízeních, nejpozději však
do 30.9.2015.

sta
o
h
a
t
r
a
K
Kar ta hos

ta

.cz
umavou
jempods
www.kra
bytova
cího
zaříze
ní, kt
eré ka
rtu vy
dává

Potvrz

ení u

:

Jmén

o drž

itele

karty:
Platn

ost (o

Nepro

dejné.

Platí

nejpo

zději

do 3

0.9.2

015.

d-do

):

