Klášterec nad Ohří - zámek (CZ)

Klášterec nad Ohří - Schloss (CZ)

Klášterec nad Ohří - Caste (CZ)

č. 2 na mapě

Nr. 2 auf der Landkarte
mit dem Auto 40 km, ca 50 Minuten, in Richtung
Karlovy Vary
drei verschiedene Rundgänge werden angeboten
– zum Thema Märchen, Porzellan, Attraktionen
Schlosspark im englischen Stil mit Plastiken
verschwundener Gemeinden der Region
Grabanlage der von Thuns
www.zamek.klasterec.cz
GPS: 50°23‘7.615“N, 13°10‘21.880“E

Nr. 2 on the map

Kadaň - Kloster (CZ)

Kadaň - Cloister (CZ)

Nr. 3 auf der Landkarte
mit dem Auto 40 km, ca 50 Minuten, in Richtung
Karlovy Vary
Franziskanerkloster vom Ende des 15. Jhd.
in einem Teil befindet sich das Stadtmuseum mit
drei verschiedenen Rundgängen
kulturelle Veranstaltungen im Kloster und in
seinem Garten
www.kultura-kadan.cz
GPS: 50°22‘44.973“N, 13°15‘31.529“E

Nr. 3 on the map

autem 40 km, cca 50 min, směr KV
tři prohlídkové okruhy – pohádkový, porcelánový,
atraktivity
zámecký park v anglickém stylu se sochami ze
zaniklých obcí regionu
zpřístupněná Thunská hrobka
www.zamek.klasterec.cz
GPS: 50°23’7.615”N, 13°10’21.880”E

Kadaň - klášter (CZ)
č. 3 na mapě
autem 40 km, cca 50 min, směr KV
františkánský klášter z konce 15. století
část prostor – Městské muzeum – tři prohlídkové
okruhy
kulturní akce v objektu i přilehlé zahradě
www.kultura-kadan.cz
GPS: 50°22’44.973”N, 13°15’31.529”E

Jirkov – městské sklepy, věž (CZ)
č. 4 na mapě
autem 15 km, cca 25 min
29 m vysoká Městská věž – uvnitř Muzeum Jirků
městské sklepy z let 1555-1595 – prohlídka
s průvodcem
vstupné v Infocentru města Jirkov
www.jirkov.cz
parkoviště v docházkové vzdálenosti
GPS: 50°29’55.165”N, 13°26’53.920”E

Jirkov
– städtische Gewölbe und ein Turm (CZ)
Nr. 4 auf der Landkarte
mit dem Auto 15 km, ca 25 Minuten
29m hoher Stadtturm - hier befindet sich das
Museum von Jirkov
die städtischen Gewölbe aus den Jahren 1555 bis
1595 können mit Führung besichtigt werden
Eintrittskarten im Infozentrum der Stadt Jirkov
www.jirkov.cz
Parkmöglichkeiten nicht weit entfernt
GPS: 50°29‘55.165“N, 13°26‘53.920“

by car 40 km, ca. 50 minuts, direction Karlovy
Vary
three different tours – fairyland, porcelain,
imposing
castle park in the English style with statues from
vanished villages of the region
crypt of Thun – Hohensteins Family
www.zamek.klasterec.cz
GPS: 50°23’7.615”N, 13°10’21.880”E

by car 40 km, ca 50minutes, direction Karlovy
Vary
The Franciscan Monastery was built in the end of
the 15th century
In the one section – the City museum – three
tours
cultural events year-round
www.kultura-kadan.cz
GPS: 50°22’44.973”N, 13°15’31.529”E

Jirkov – the town cellars, the tower (CZ)
Nr. 4 on the map
by car 15 km, ca. 25 minutes
the tower is 29 m high, inside Museum of
Georges
the town cellars are from the years 1555-1595,
guided tour
entrance fee – in Jirkov Information centre
www.jirkov.cz
parking nearby
GPS: 50°29’55.165”N, 13°26’53.920”
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Tipy na další výlety Vám rádi doporučí naši pracovníci:
Andere Ausflugziele für Sie haben unsere Angestellten:
More tips for trips have our staff for you:

IC Lesenská pláň

(na mapě č. 1)

Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách
tel.: 476 000 334
www.vrclesna.cz
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