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SYMBOLY

Otvírací doba celoroční

Lyžování

Otvírací doba sezonní (duben–říjen)

Běžkování

Otevřeno út–ne

Cyklistika

Otvírací doba individuální

Pěší výlet

Volně přístupná lokalita

Turistická stezka

Zákaz vjezdu

Naučná stezka

Cenová hladina do 50 Kč

Možnost nákupu

Cenová hladina do 100 Kč

Autoservis

Cenová hladina do 150 Kč

Cykloservis

Cenová hladina 150 Kč a více

Čerpací stanice

Vstup volný

Turistický vláček

Dobrovolné vstupné

Dětské hřiště

Rodinné vstupné

Koupaliště

Vhodné pro děti

Muzeum

Možnost vstupu pro vozíčkáře

Galerie

Občerstvení

Prodej suvenýrů

Restaurace

Turistická známka

Možnost ubytování

Víno

Parkování

Rozhledna

Zastávka vlaku

Hraniční přechod

Zastávka autobusu

Turistické informační centrum

Městská hromadná doprava

Koně

Pěší zóna

Vstup se psy

Dostupné autem

Rybolov

Letiště

Pitná voda

Lodní doprava

Národní kulturní památka

Autokempink

Folklor
UNESCO
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ÚVOD

Edice KAM na víkend vám pomůže najít v záplavě zajímavých míst to, které odpovídá vašim představám o báječně strávené
dovolené. Musíte udělat jediné – vybrat si, kam přesně chcete zamířit, a nalistovat správnou stránku.
Každý program je rozdělen do tří dnů; vycházíme tak vstříc těm, kdo milují prodloužené víkendy, hit současného cestování
po tuzemsku. Itineráře tras jsme připravili tak, abyste navštívili, viděli a poznali to nejlepší v dané lokalitě – nejoblíbenější
hrady a zámky, muzea, kostely i přírodní zajímavosti, tipy na akce, sport i zábavu, to celé přehledně a smysluplně seřazené
v jednotlivých dnech.
Piktogramy na začátku každé kapitoly vám prozradí, pro které roční období, dopravní prostředek a cílovou skupinu je program
navržen. U jednotlivých míst pak najdete potřebné kontakty a orientační údaje o otvírací době, cenách a dalších dostupných
službách. Nechybí ani doplňkové programy – třeba pro špatné počasí nebo naopak horké léto, cyklistické trasy pro sváteční
jezdce i polykače kilometrů, tipy pro vášnivé sportovce i lenivé požitkáře.
Podobně jako u dalších knížek z edice KAM i tuto publikaci doplňuje mapka a rejstřík, který umožňuje rychlou základní
orientaci.
Možná budete chtít vidět všechna uvedená místa, možná se pouze necháte inspirovat a vyberete si dle vlastního vkusu.
V každém případě vám přejeme šťastnou cestu a spoustu krásných zážitků.
Redakce KAM na víkend
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