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03. ZA TŘEMI PŘÍBĚHY MARIÁNSKO-LÁZEŇSKA  
Termín: středa 25.08.2021 

 
Příběh 1.  
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ jsou jedním ze skvostů evropské lázeňské architektury. 
Elegantní město se světoznámou lázeňskou kolonádou s unikátní litinovou 
konstrukcí, všudypřítomnými parky  s altány a pavilony, ulicemi posetými klasicistními 
a a empírovými domy Vás tentokrát vtáhne do poutavé historie významných 
LÁZEŇSKÝCH DOMŮ, jejich vážených hostů, zajímavých historek včetně natáčení 
filmu „Hudba z Marsu“. Zastavíte se u Zpívající fontány, koupíte lázeňských oplatek, 
které jsou stále vyhledávanou pochoutkou Mariánských Lázní a poté město opustíte. 
Příběh 2. Oběd je připraven ve stylové restauraci v Kladské. Po obědě zažijete 
kouzelnou krajinu NAUČNÉ STEZKY KLADSKÁ. Stezka je dlouhá cca 1,6 km a je 
bezbariérová. Začíná pod loveckým zámečkem v Kladské, vede  kolem Kladského 
rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny v rovinatém terénu po 
štěrkopískové cestě, v jejíž části je vyvýšený dřevěný chodník. Doporučujeme s 
sebou hůlky na Nordic Walking.  
Příběh 3.  SVĚTCE u Tachova jsou známé Windischgrätzovou JÍZDÁRNOU. 
Novorománská jízdárna je 2. největší jízdárnou ve střední Evropě. Pro její unikátnost 
si jízdárnu vybrali filmaři k natáčení úspěšného historického seriálu Marie Terezie. V 
poutavém výkladu místního průvodce se dozvíte zajímavosti o provozu jízdárny, 
dobovém jezdeckém rituálu. Obdivovat budete unikátní krov s lucernou nad hlavní 
jízdárnou, nahlédnete do stáj a potěšíte se interaktivní částí prohlídky. Nakonec bude 
příležitost posedět ve vyhlášené místní kavárně.    
Odtud odjezd zpět do Plzně. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 
 
 
Termín: středa 25.08.2021 
Cena: 740,- Kč/os.    
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné Jízdárna Světce, místní průvodce v M. Lázních, 
průvodce CK.  
Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč 
Pozn.: Vlastní nebo v restaurací v Kladské, kde budou předem rezervována místa. Objednávka nutná 
předem při zápisu na zájezd. 
Předpokládaný odjezd z Plzně: 8:00 hod. 
Předpokládaný návrat do Plzně: cca 18:30 hod.    
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