
 

ÚMČ Praha - Slivenec  

ve spolupráci s ÚMČ Praha - Lochkov  

zajistil u CA ARCES jednodenní zájezdy pro 

seniory na rok 2019 

9.5. 2019 - Hradec Králové (Petrof), Karlova Koruna a Poděbrady 

Hradec Králové - exkurze ve světoznámém závodu na výrobu pian a klavírů Petrof město a čas na 

oběd 

Karlova Koruna - barokní zámek a zahrada 

Poděbrady - procházka lázeňským městem 

Cena: 750,- Kč 

 

6.6.2019 - Kladruby (klášter), Stříbro, Bezdružice, Konstantinovy Lázně 

Kladruby - návštěva kláštera a prohlídka "muzea opevnění" (dvou řopíků opevnění 

prvorepublikového Československa) 

Stříbro -  čas na oběd a procházka po historickém centru města 

Bezdružice - prohlídka zámku s ojedinělou expozicí vycpaných zvířat 

Konstantinovy Lázně - procházka po lázeňské části města 

Cena: 720,- Kč 

 

19.9.2019 - Štěchovice, Postupice (Krišnův dvůr), Český Šternberk 

Štěchovice - exkurze ve vodní elektrárně 

Postupice - Krišnův dvůr - návštěva usedlosti zaměřené na indickou kulturu (oběd ve formě 

vegetariánské stravy, komentovaná prohlídka hospodářského dvora, hudební a taneční vystoupení) 

Český Šternberk - prohlídka hradu 

Cena : 640,- Kč 

 

10.10.2019 - Frýdlant, Hejnice 

Frýdlant- návštěva valdštejnského zámku, čas na oběd, procházka po městě 

Hejnice - prohlídka významné baziliky v  poutním místě 

Cena: 740,- Kč 

 

Cena je uvedena vždy za osobu a obsahuje dopravní služby, návštěvu avizovaných objektů, 

průvodcovské služby a v jednom případě "exotický" oběd. 

Cena pro seniory z MČ Praha – Lochkov je  300,- Kč za zájezd. 

Přihlášky a platby na zájezdy přijímá pí Filipová na ÚMČ Praha-Lochkov 

v úředních hodinách od 4. února 2019.  

 



9. 5. 2019 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ, KARLOVA 

KORUNA, PODĚBRADY 
 

Hradec Králové – exkurze v závodu na výrobu klavírů Petrof, muzeum klavírů, 

prohlídka historického jádra města, čas na oběd; Chlumec nad Cidlinou – návštěva 

zámku Karlova Koruna; Poděbrady – procházka po lázeňské části města 

 

                                                               
 

Odjezd  

6.55 hod. Lochkov – náves 

7.00 hod. Slivenec - od budovy úřadu  

7.05 hod. Holyně – u kapličky 
 

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,-- Kč  

obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizovaných objektů 
 

 

 

 



6. 6. 2019 

 

 

KLADRUBY, STŘÍBRO, 

BEZDRUŽICE, 

KONSTANTINOVY LÁZNĚ  
 

Kladruby - návštěva kláštera a prohlídka muzea opevnění (dva „řopíky“);  

Stříbro – historické jádro města, volno, čas na oběd;  

Bezdružice – prohlídka zámku s ojedinělou expozicí vycpaných zvířat;  

Konstantinovy Lázně – procházka po lázeňské části města   

                              

                               
               

 

Odjezd  

7.15 hod. Holyně – u kapličky,  

7.20 hod. Slivenec - od budovy úřadu,  

7.25 hod. Lochkov - náves, 
 

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,-- Kč  

obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizovaných objektů 
 



19. 9. 2019 

 

 

ŠTECHOVICE, POSTUPICE, 

ČESKÝ ŠTERNBERK  
 

Štěchovice – exkurze ve vodní elektrárně;  

Postupice – Krišnův dvůr – návštěva usedlosti zaměřené na indickou kulturu,  

oběd ve formě vegetariánské stravy, komentovaná procházka hospodářským 

dvorem,  

ukázka hudebního a tanečního vystoupení;  

Český Šternberk – prohlídka hradu 
                      

                                                                                                                                       
 

Odjezd  

8.00 hod. Holyně – u kapličky 

8.05 hod. Slivenec - od budovy úřadu 

8.10 hod. Lochkov - náves 
 

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,-- Kč  

obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizovaných objektů 
 

 



10. 10. 2019 

 

 

FRÝDLANT, HEJNICE  
 

Frýdlant – návštěva valdštejnského zámku, čas na oběd, procházka po městě;  

Hejnice – prohlídka významné baziliky v poutním místě  

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Odjezd   

7.00 hod. Lochkov - náves  

7.05 hod. Slivenec - od budovy úřadu, 

7.10 hod. Holyně – u kapličky  
 

 

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,-- Kč  

obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizovaných objektů 
 


