Víkend v Jižních Čechách
2.6.-5.6.2011

Protože nikdo z rožnovského klubu nikam nejel, a do Polska se nám moc nechtělo, tak jsme se rozhodli
pro Jižní Čechy, kde jsme ( i když je nám 50+) ještě nikdy nebyli.
Vyjeli jsme ve čtvrtek ve 13.30 hod směrem na Třeboň. V 18 hodin parkujeme přímo v Třeboni
www.autocamp-trebon.cz. Zrovna se zde chystaly závody dračích lodí a
tak jme se z hospůdky, kde stálo dobré meníčko 70-80 Kč, dívali na
trénink. Ráno jsme vytáhli kola a dali se na objížďku Třeboně. Protože v
noci hodně pršelo, takže cyklostezky kolem rybníků byly rozmoklé, tak
jsme jeli kousek kolem Opatovického rybníka a navštívili město,
Schwarzenberskou hrobku a řekli si že se sem ještě vrátíme.
Naložili jsem kola a vyrazili hledat rodiště a památník Jana Žižky
z Trocnova. Musím říct, že se to dost špatně hledá, ale našli jsme to. Je
tu asi 1 km dlouhá naučná stezka. Vede pěknou přírodou s informačními tabulemi.
Další bod našeho cestování po Jižních Čechách byl Český
Krumlov. Nejblíže odtud je kemp www.petraskuv-dvur.cz asi 4 km od
centra v Krumlově. Tichý kemp v CHKO Blanský les. Překvapily nás po
celém kempu solární panely. Jsme tu 3 mezinárodní posádky (D,F,CZ). Ve
14 hod sedáme na kola a jedeme po cyklostezce až do Krumlova.
Krumlov je krásný, a protože prohlídka zámku je volná až na 17 hod, tak
máme dost času si prohlédnout město a posedět v hospůdce, kde jsme
přečkali i menší bouřku. Jaké je naše překvapení, že jsme na prohlídce
pouze sami dva. Slečna průvodkyně je moc sympatická a dobře jsme si s ní povykládali.
Ráno jsme se zbalili a vyrazili na Lipenskou přehradu vzdálenou
asi 25 km do campingu www.campingfrymburk.cz .Je to moc pěkný
čtyřhvězdičkový kemp. Z Frymburku do Lipna nad Vltavou vede nová
osvětlená cyklostezka okolo pobřeží, dlouhá asi 10 km, vhodná i pro
bruslaře. Ještě uvedu jedny stránky www.lipnoservis.cz kde je vše
vypsáno i o dalším kempu Modřín, který se nám taky líbil.
V neděli ráno jsme se rozhodli k odjezdu domů přes Telč, kterou chceme
taky navštívit. Vyjeli jsme v 9 hod a do Telče jsme dojeli ve 12 hod.
Zrovna byl čas na oběd. Poobědvali jsme, prohlídli a nafotili město a na
jednu hodinu máme zajištěnu prohlídku zámku. Ve 14 hod odjíždíme
domů.
Cestovní výlohy tohoto výletu: (2 dospělí a obytné auto):
Autocamp Třeboň: 1 noc = 315,- Kč
Camping Petráškův dvůr: 1 noc = 350,- Kč
Camping Frymburg: 1 noc = 400,- Kč
Celkové náklady = 1065,- Kč

Fotografie z této cesty zobrazíte kliknutím: ZDE
Věra Schreiberová
Červen 2011

