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Ahoj kamarádi!
Mám velikou radost, že jste vyrazili objevovat nové zá-
žitky právě do Třeboně! Znáte písničku „Okolo Třeboně 
pasou se tam koně“? Věřte, že u nás se můžete dobře 
napást i vy! Nasytit se dobrodružstvím a zážitky. V této 
brožurce najdete přehled zajímavých míst, kulturních, 
sportovních, zábavných i dobrodružných aktivit a prak-
tických tipů, abyste si u nás lépe našli vše, co vás zajímá 
a co vás baví. Zamilujte si Třeboň stejně jako já...
Já hlava dubová! Zapomněl jsem se představit! Jmenuji 
se Milda Dubulík a jsem maskotem Domu přírody Tře-
boňska. Doufám, že mě tam přijdete navštívit!

Váš průvodce Milda Dubulík
P. S. Na svých toulkách možná narazíte na mé kamará-
dy. Pokud se s nimi nechcete přátelit, doporučuji přibalit 
si do batůžku repelent!

Procházky městem s Mildou Dubulíkem
Chcete poznat centrum našeho města zábavnou 
formou? Zakupte si v Domě přírody Třeboňska nebo 
v Turistickém informačním centru tištěného průvodce 
pro děti „Třeboň s Mildou Dubulíkem“ a vyrazte se mnou 
do ulic! Při plnění úkolů a hledání odpovědí v uličkách 
města Třeboně se seznámíte s oblíbenými i skrytými 
zákoutími města a určitě se spolu skvěle pobavíme. 
Součástí brožury je originální kreslená mapa, pexeso 
a pohlednice.
Státní zámek Třeboň
Petr Vok spolu s Bílou paní vás zvou na prohlídku tře-
boňského zámku.
O prázdninách na dobrodružné prohlídkové trase C 
můžete nakouknout do konírny, psí kuchyně a poslech-
nout si, jak se naši předkové starali o své oře a o smečku 
loveckých psů a sestoupit do tajemných podzemních 
chodeb. Určitě dojde i na pověsti o místním katovi…
Výstavy Vodníci a strašidla, Erbovní bestie
Ve sklepeních pod zámkem tady drží pod zámkem vod-
nickou chásku, strašidla a erbovní bestie. Přijďte se bát… 
zažít husí kůži na vlastní kůži. 
Zámek 115, Třeboň, www.zamek-trebon.eu 
Tel: +420 384 721 193

Vítejte v Třeboni

1. Poznávání je zábava!

MILDŮV TIP: Užitečné informace o tom, jaké lahůdky vám 
celý rok v Třeboni servírujeme, se dozvíte na www.itrebon.cz 
a facebooku itrebon.cz, nebo přímo v Turistickém informač-
ním centru na Masarykově náměstí. 
Tel: +420 384 721 169, +420 724 064 504, info@itrebon.cz
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Dům Štěpánka Netolického 
– Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví
Co takhle prošmejdit dům slavného rybníkáře a stavitele 
Štěpánka Netolického od sklepa až po půdu, vyzkoušet 
si napouštění a vypouštění rybníků nebo práci s měřič-
skými nástroji? Užijte si interaktivní expozici se spous-
tou aktivit a stáhněte si mobilní aplikaci s hrou plnou 
úkolů, na jejímž konci vás čeká malé překvapení.
Masarykovo nám. 89, www.dumstepankanetolickeho.cz 
Tel: +420 380 130 004, +420 702 168 620
Dům přírody Třeboňska – návštěvnické centrum 
CHKO Třeboňsko
Poznávání krás krajiny rybníků začněte návštěvou Domu 
přírody. Ve stálé expozici „Krajina a lidé“ se dozvíte, čím 
je Třeboňsko tak výjimečné, uvidíte typické rostliny a ži-
vočichy, nahlédnete do starého dubu a můžete poznávat 
přírodu doslova všemi smysly. Také vám zde poradí, 
která místa v CHKO navštívit.
Zámek 110, www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska  
Tel: +420 384 724 912, +420 601 330 960

Radniční věž
Chcete si vyzkoušet práci věžníka nebo obránce města, 
kteří vyhlíželi blížící se nepřátelská vojska, požár nebo 
jinou katastrofu? V případě poplachu zazvonili na zvon 
na ochozu věže a varovali celé město před nebezpečím. 
Kromě výstupu na věž si můžete jen tak pro zábavu vy-
luštit kvíz, získat tajné heslo a za odměnu si vyzvednout 
malý suvenýr. Ale pozor! Ve věži nám taky někdy straší!

Výletní vláček Třeboňáček
Už vás bolí nohy? Svezte se třeboňským výletním 
vláčkem! Jeden okruh trvá asi hodinu a průvodce vám 
bude dělat hlas Petra Nárožného, kterého určitě znáte 
z kreslených pohádek o Machovi a Šebestové.
www.trebonskyvlacek.blogspot.cz, Tel: +420 777 086 374
Vyhlídková plavba lodí po rybníku Svět
Cesta kolem světa za 50 minut? To je možné jen u nás! 
Výletní loď s bodrým kapitánem celého Světa vás prove-
ze po zčeřené hladině rybníka Svět kolem dokola…
www.lodnidoprava.info, Tel: +420 603 456 635
Akvárium Vratislavský dům
Pokud chcete pěkně zblízka spatřit rybky, které plavou 
v třeboňských rybnících, vydejte se do akvária ve Vrati-
slavském domě na náměstí.
Březanova 84, www.vratislavskydum.cz
Záchranná stanice Třeboň pro volně žijící živočichy
Kdo chce lépe poznat zvířata, která běhají a létají 
v přírodě Třeboňska, může navštívit Záchrannou stanici 
při Českém nadačním fondu v Třeboni. Každé zvíře má 
u sebe jmenovku, na které je popsán jeho hendikep 
a také jak k němu zvíře přišlo.
Jateční 311, www.vydry.org, Tel: +420 384 722 088

MILDŮV TIP: Mimo hlavní sezónu si skočte pro vstu-
penky a klíče od věže do informačního centra!
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2. Projděte se!

Promenáda a park u Bertiných lázní: Za Hradeckou 
bránou protéká Zlatá stoka. V ní najdete vodní vílu. 
Pozdravte ji a vydejte se směrem k Bertiným lázním. Na 
promenádě si mohou odpočinout i miminka v kočárku, 
dospělí ocení krásnou květinovou úpravu.
Lázeňský park a lázně Aurora: Park lázní Aurora leží na 
kraji města Třeboně přímo u rybníka Svět. Má spletitou 
síť cestiček s rovinatým terénem v klidném místě zcela 
mimo dopravní provoz.
Navštivte i lázně Aurora, kde se vyřádíte na atrakcích 
v bazénu se slanou vodou a pak si jako lázeňští šviháci 
vyjeďte panoramatickým výtahem na vyhlídkovou tera-
su, odkud budete mít Svět jako na dlani.
Park U Hrobky: Procházkou po světské hrázi přijdete ke 
krásnému anglickému parku, kde se v závojích listí ukrý-
vá Schwarzenberská hrobka. Tato tajemná stavba vás 
jistě okouzlí. Zvedněte hlavy! Našli jste bájná stvoření? 
Psssst, buďte tiše, tajemství tu číhá na každém kroku…

Parky
Zámecký park: Jako knížecí rodinka se můžete cítit při 
romantické procházce zámeckým parkem… Zajímá vás, 
jaké rostou v parku stromy? Vyzvedněte si v Domě pří-
rody Třeboňska plánek, který vám je pomůže určit.
Komenského sady: Městský park se nachází v blízkosti 
historického centra. Tady si můžete i hrát! Za školou, 
naproti hale Roháč je velké dětské hřiště.

Naučné stezky
ke stažení na www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska
Stezka zdraví (3,6 km):
Pohyb je zdravý! Projděte si Stezku zdraví! Na sportov-
ně-herních prvcích si můžete otestovat svou obratnost. 
Za Hradeckou bránou se vydejte podél Zlaté stoky 
kolem pivovaru. Nepopíjí tam náhodou vodník Čochtan? 
Vidíte ten veliký strom za rybníkem Hrádeček? To je 
Čertův nebo také Krčínův dub, kde se narodil váš kama-
rád Milda Dubulík.
Naučná stezka Cesta kolem Světa (12 km):
Sníte o cestě kolem světa? U nás se vám to splní ani 
nemrknete! Stezka vede po polních a lesních cestách, po 
lučních pěšinách, kolem Schwarzenberské hrobky a také 
po hrázi rybníka Svět. Trasa není určena pro cyklisty 
a v některých místech je jízda na kole dokonce zakázána.

MILDŮV TIP: Máte-li potřebu využít veřejných toalet, 
najdete je v Komenského sadech za Budějovickou bránou.
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MILDŮV TIP: Podrobnější informa-
ce a brožurky o všech třeboňských 
cyklotrasách dostanete v turistickém 
informačním centru.

3. Projeďte se! Máte kolo? Pokud ne, tak si ho půjčte v některé z tře-
boňských cyklopůjčoven a projeďte se kolem! Třeboňsko 
je rájem pro cyklisty!
Naučná stezka Rožmberk (22 km)
Určitě si nesmíte nechat ujít výlet kolem slavného jiho-
českého moře - rybníka Rožmberk! Je tak velký, že na 
jeho hladině lze dokonce pozorovat zakulacení Země! 
Stezka vede po jeho mohutné hrázi se staletými duby. 
Jsou vám odněkud povědomé historické záplavové mos-
ty u Staré Hlíny? Není divu! Zahrály si totiž v pohádce 
Byl jednou jeden král.
Naučná stezka Okolo Třeboně (39 km)
Pokud si chcete užít příjemnou projížďku třeboňskou 
krajinou mezi borovými lesy, rašeliništi, po hrázi rybníků 
a přes malebné vesničky, vydejte se okolo Třeboně. 
U Stříbřeckého mostu můžete odbočit k pomníčku 
slavné Emy Destinnové, na místo, kde ráda rybařila. 
Před návratem do Třeboně si odpočiňte v romantickém 
zákoutí zvaném Pergola u sv. Víta a vyfoťte se s krásnou 
vodnicí Pergolínou, mnichem nebo poustevníkem.
Pověsti a příběhy – Když v dubu straší
Bojíte se? Kdo se bojí, nesmí do lesa! U nás na Třeboň-
sku totiž straší hodně! Pokud jste odvážní a nebojíte se 
zajet na místa opředená tajemnými pověstmi a legenda-
mi, vydejte se na okruh podle mapky „Když v dubu stra-
ší“. Je k vyzvednutí v informačním centru a ke stažení na 
www.itrebon.cz.
Tak vzhůru na kolo a nechte se krásně postrašit!

Na skok do přírody
Poznejte přírodu Třeboňska v doprovodu místního 
znalce a přírodovědce! S odborným doprovodem uvidíte 
a zažijete daleko více, než co se dočtete v průvodcích.
Exkurze za přírodními krásami a zajímavostmi CHKO 
pro celou rodinu pěšky i na kole organizuje Dům přírody 
Třeboňska.
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska 
Tel: +420 384 724 912, +420 601 330 960
Na ryby
Máte své rybářské nádobíčko a chcete si chytit kapříka, 
štiku nebo candáta? Seznam prodejních míst povolenek 
k lovu a vybraných rybníků vhodných pro lov najdete na 
www.trebon.rybarstvi.cz
Jsou tam také termíny akcí s rybářskou tématikou, slav-
ností, dní otevřených dveří atd. A samozřejmě i termíny 
výlovů. Takový výlov třeboňského rybníka si rozhodně 
nemůžete nechat ujít! Je to zážitek na celý život!

4. Hurá do přírody a na ryby
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Na řeku
AHÓJ vodáci! Víte, že na řeku Nežárku a Lužnici se 
můžete nalodit i se svými dětmi? Obě řeky jsou klidné. 
Obezřetnost je však vždy na místě!
Na brusle
Zimní kluziště je v provozu v prostorách Tyršova stadio-
nu podle počasí v zimní sezóně.
Jiráskova 444, Třeboň
Na inline brusle
Třeboň, U Petra a Pavla – Holičky - Vitmanov (7 km)
Trasa vede z okraje Třeboně směrem na Stříbřec převáž-
ně lesnatou krajinou.
Hladká asfaltová cesta lesem se klikatí mezi rybníky. Dá 
se po ní dojet až na silničku, která vás zaveze ke Stříb-
řeckému mostu.
Třeboň – Břilice – Dunajovice
Stezka vede přes Břilice, pak po málo frekventované 
silnici vedoucí do obce Dunajovice. Pozor si dejte na 
automobilový provoz.
Sportcentrum ČASPV Doubí
Rekreační středisko je vybavené i pro aktivní sportovní 
činnosti. Jsou vám zde k dispozici dvě pláže, půjčovna 
lodí, her a sportovního náčiní, sportovní hala, fitness-
centrum, sauna s bazénkem, fotbalové hřiště, venkovní 
stolní tenis, tenisové kurty, cvičná lezecká stěna, kurty 
plážového volejbalu atd.
Branná 108, www.doubi.treb.cz

5. Vstávat a cvičit!

Na koně
Farma Mlýnský dvůr
V areálu Mlýnský dvůr na hosty penzionu nebo restaura-
ce čeká několik koní. Vyzkoušet si můžete jízdu, ale také 
péči o koně a krmení.
Branná 56, www.mlynsky-dvur.cz
Jeden koník je vám málo? Dopřejte si romantickou 
projížďku v kočáře!
Alžběta Arlethová, Tel: 777 804 642 
Na minigolf
Minigolf Bohemia Regent 
U Světa 750, www.hotelsvet.com
Na fotbal a na tenis
Fotbalový stadion a další hřiště mají ve správě technické 
služby města Třeboně.
www.ts-trebon.cz/sportoviste
Tenisové kurty SOU rybářské 
Táboritská 941, www.ssrv.cz
Tenisová hala a venkovní kurty Bertiných lázní  
Tylova 1, www.berta.cz
Tenis Jiskra Třeboň 
Lázeňská 1313, www.tenis.jiskratrebon.cz
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Komenského sady
Na tomto hřišti si můžete pohrát, aniž byste se vzdálili od 
centra města! Je tu dokonce i malá lanovka!
Hliník, Přemyslova ulice
Rybníček, prolézačky, houpačky, dřevěná loď pro malé 
námořníčky a hlavně velká lanová pyramida! Co víc si 
mohou vaše děti přát?
Louka u Zlaté stoky
Na Louce u Zlaté stoky v Areálu pod Světem čeká na 
děti nejen dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami 
a skluzavkou, ale i jezírko s okrasnými rybami a mladé 
kozičky.
Dopravní hřiště
Červená – stůj! Zelená – jeď! Naučte své děti pravidla 
bezpečné jízdy na dopravním hřišti v Jiráskově ulici 
s funkční světelnou křižovatkou a modelem zabezpeče-
ného železničního přejezdu.
Rodinné centrum Kapřík
Chcete si pohrát, i když třeba prší?  
V rodinném centru Kapřík je  
k dispozici veřejná herna.
Palackého nám. 106 
www.mesto-trebon.cz/kaprik

Wellnesscentrum Aqua Viva
Slaná voda v Třeboni? Najdete ji bazénovém komplexu 
lázní Aurora, kde je 25 m dlouhý bazén, dětské brouzda-
liště, vodní atrakce s divokou řekou, chrliči a vodním 
hřibem a 40 m dlouhý tobogán. 
www.aurora.cz
Bazén v Bertiných lázních
Menší krytý bazén spolu s bublinkovým a masážním 
bazénkem se nachází v Bertiných lázních. 
www.berta.cz
Městská pláž u rybníka Svět
Na tobogánu a skluzavkách se vydovádíte na severním 
břehu rybníka Svět. Na pláži si můžete zapůjčit šlapad-
la nebo lodičky, využít stánky s občerstvením, sprchy, 
převlékárny, WC nebo hřiště.
Pláž Ostende
Na jižním břehu rybníka Svět je další pláž k odpočinku 
a sportování. Kromě šlapadel si můžete zapůjčit loďky, 
zahrát venkovní šachy nebo se vyřádit na skluzavce, 
trampolíně, a v dětském koutku. 
www.plazostende.cz

6. Kde si hrát

7. Vodní radovánky
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Do loutkového divadla 
Přijďte na pohádkovou podívanou s herci na špagát-
ku, javajkami nebo maňásky do loutkového divadla. 
Je přístupné z foyer Divadla J. K. Tyla na Masarykově 
náměstí. 
Masarykovo nám. 1, www.itrebon.cz 
Tel.: +420 725 557 456

Do kina
Chcete si zajít do kina s hvězdnatým nebem na stropě? 
Užijte si kvalitní digitální projekci a 3D systém v třeboň-
ském kině Světozor.
Masarykovo nám. 1, www.kinotrebon.cz
Do knihovny
V městské knihovně najdete učiněné poklady, zábavu, 
poučení, dobrodružství, ale také akce a soutěže pro děti.
Chelčického 1 - 2/II, Třeboň, www.knih-tb.cz
Za pohádkou  
Říkáte si, že je to tady jako v pohádce? I filmaři si pro 
děj svých pohádek zvolili krásná místa v Třeboni a okolí. 
Zkuste je s námi objevit! 
Pyšná princezna - 00:05:11 Mokrá luka, Třeboň, 00:51:50 
Pod hrází rybníka Svět u brány na Trocnovské nám.
Z pekla štěstí - 01:42:25 Kamenný most, Stará Hlína
Byl jednou jeden král - 00:58:45 Kamenný most, Stará Hlína

8. Kam za zábavou?
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Houbový park, Ráj skřítků a Muzeum fosilií Roseč
Zde najdete interaktivní stezky i pohádkové postavy, 
spoustu her a soutěží. Prťavci i dospěláci si vzájemně po-
máhají, plní úkoly, poznávají nové věci i sami sebe. Skřít-
kům se v parku také líbí, mají tu své domečky! Že zrovna 
prší? – Nevadí! Ve velkém vstupním sále si můžete hrát, 
tvořit a objevovat… a také si koupit něco na zub. 
www.houbovypark.cz
Slověnický mlýn, Dolní Slověnice
Areál nabízí po celé prázdniny tyto aktivity: přírodní lano-
vý park, dětský lanový park, aquazorbing, aquapaddler, 
aquaroller, lukostřelbu, střelbu z foukačky, střelbu na cíl 
z paintballové zbraně, bumperball, paintball a trampolí-
nu. Za doprovodu dospělých se mohou děti vydat také na 
pohybově dovednostní Stezku vodníka Pentličky. 
www.slovenicky-mlyn.cz, www.cop.cz

Už vám kručí v bříšku? Lehká pomoc! Tady máte pár 
tipů na restaurace, kde si pochutnají i malí a kde najdete 
také místo na hraní.
Šupina a Šupinka: Valy 155  
rybí restaurace s terasou a dětským hřištěm
Řízková restaurace Kopretina: K Bertě 183  
řízek přes půl talíře, s hřištěm a přebalovacím koutkem
U Slunce: Riegrova 1251  
česká kuchyně, rybí speciality, terasa a domeček pro děti
Krčma U Kellyho: Zámek Třeboň  
stylová zámecká krčma s interiérem z časů alchymistů
Oregano: Táboritská 352  
nekuřácký pizza restaurant s terasou a dětským koutkem
Vodnická hospůdka: Dukelská 168  
vodnická kuchyně s atrakcemi pro děti
Dvorce: Dvorce 50  
speciality z biofarmy s čerstvými bylinkami, dětské hřiště
Pergola u sv. Víta: sezónní venkovní restaurace s grilem 
a dětským hřištěm, 2 km od Třeboně
Mlýnský dvůr: Branná 56 – restaurace v loveckém stylu, 
zvířátka na farmě a hřiště s prolézačkami
Motel Petra Voka: Holičky 40  
jihočeské speciality a venkovní koutek s prolézačkami
Rožmberská hospůdka: Stará Hlína 47  
česká kuchyně, velký dětský koutek se spoustou hraček
Cukrárna Pohádka: Husova 67  
Jeníček a Mařenka Vás srdečně zvou na posezení u dob-
rot v pohádkové cukrárně s perníkovou chaloupkou, 
loutkami, vnitřním hracím koutkem a přebalovacím 
pultem. Dejte si ale pozor na létající čarodějnici!

10. Kam dál na výlet?

9. Naplňte si bříška
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Chlum u Třeboně
Vyhlášené letovisko s rybníky Hejtman a Staňkovský 
s možností přírodního koupání, rybaření, půjčení lodiček 
a vodních šlapadel a zábavou na toboganu. Devítikilo-
metrová naučná stezka Mikuláše Rutharda je vhodná 
pro děti, pěší i cyklisty. Kdo má rád pohádky, divadlo, 
písničky, tvoření, hry a soutěže, neměl by si nechat ujít 
tradiční prázdninový festival Pohádkový Chlum – Vod-
nický splav, kde se to hemží vodníky a žije pohádkami. 
www.chlum-ut.cz, www.rybnikari.cz/chlum/
Borovany
K prázdninovým Borovanům patří dvě vyhlášené akce - 
Borůvkobraní a Bitva o Slamburk.
Na okruhu Na kole okolo Bor(ůvk)ovan (26 km) si 
děti mohou přečíst borovanské pověsti a sbírat razítka 
s kaprem Jakubem Borůvkářem.
Ateliér Nazaret v zámeckém parku je to pravé pro tvoři-
vé děti. Můžou si tu namalovat vlastní keramiku. 
V areálu přírodního koupaliště LAZNA jsou pro děti atrak-
tivní vodní herní prvky. Je tu i přebalovací pult a hřiště 
s houpačkami, lanovkou, skluzavkou a pirátskou věží. 
www.borovansko.cz

Borovanský mlýn – Půda plná pohádek a farma
Na tajemné půdě jsou k vidění postavičky z klasických 
českých pohádek. Poznáte je všechny? Vyřádit se děti 
mohou i na prolézačkách, houpačkách a pískovišti a pak 
si smlsnout na místních dobrotách. 
www.borovanskymlyn.cz
Trocnov – Památník Jana Žižky
Zajímáte se o dobrodružnou historii? V rodišti Jana Žiž-
ky najdete zbrusu novou expozici o husitském vojevůdci, 
jeho třináctimetrový žulový pomník a naučnou stezku. 
www.muzeumcb.cz
Park exotických zvířat - ZOO Dvorec
Že je z lesa u Borovan slyšet řev lvů a tygrů, vytí vlků, 
skřeky papoušků a hýkání oslíka? To nejsou halucinace, 
ale zvuky z Parku exotických zvířat. Je jich tady přes 300! 
www.zoodvorec.cz
Schrems
Partnerské město Třeboně Schrems rozhodně stojí 
za návštěvu. V zážitkovém centru Unterwasserreich 
s vnitřní i venkovní expozicí vodní říše a s prohlídkami 
v češtině se na vás těší vydry Luca a Laszlo. Kousek od-
tud v národním parku Hochmoor najdete 20 m vysokou 
rozhlednu Himmelsleiter – „Žebřík do nebe“. 
www.unterwasserreich.at/cz
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Penzion Pohádka
Chcete bydlet v Královské komnatě nebo Popelčině ko-
můrce? V penzionu Pohádka má každý pokoj své jméno 
a pohádkový příběh.
Husova 67, Třeboň, www.trebon-ubytovani.cz
Vila Jasmína a Vila Květ
Vily jsou specializovány na pobyt rodin s dětmi. Nabízejí 
plné vybavení interiéru, zahradu, pískoviště, dětské 
hřiště s houpačkami a dřevěný domeček. K zapůjčení je 
stan, lehátka, tunel nebo dětský bazének, houpací síť, 
vozík za kolo, dětské odrážedlo apod. Hitem Jasmíny je 
trampolína.
Jablonského 571 a Lesní 136, Třeboň, www.vilajasmina.cz
Apartmány Na Seníku
Moderní apartmány vhodné pro rodinnou dovolenou. 
K zapůjčení je dětská postýlka, židlička, vanička. V areá-
lu je venkovní hrací koutek.
Dukelská 163, Třeboň, www. apartmanynaseniku.cz

Design hotel Romantick
Eco-friendly design hotel s rodinnou atmosférou nabízí 
pokoje laděné podle květin z jihočeských luk a zahrá-
dek. Vybavení pro děti a hrací koutek je samozřejmostí. 
Hotelová restaurace poskytuje i dětské menu. 
K Bertě 183, Třeboň, www.romantick.cz
Penzion u Františka
Penzion nabízí ubytování pro rodiny s dětmi přímo v his-
torickém centru Třeboně. Jistě oceníte dětské postýlky, 
zahradu, skluzavku a pískoviště.
Rožmberská 36, Třeboň, www.penzionufrantiska.cz
Penzion Příbrazský
Pro děti je zde připraven dětský koutek a hřiště s klasic-
kými i přírodními herními prvky jako jsou vrbové stavby, 
bahenní jáma, či smyslový chodník a pirátská loď. 
V případě nepříznivého počasí můžete sehrát souboje 
v obřích deskových hrách. 
Příbraz 23, Stráž n/Nežárkou, www.penzionpribrazsky.cz

11. Do pelíšku
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Penzion U studny
Příjemné ubytování v klidné části města. Pro děti jsou 
k dispozici dětské postýlky a židličky, zahrada s trampo-
línou, pískoviště a houpačka.
Heřmánkova 772, Třeboň, www.penzionustudny.cz
Apartmány REVE
Apartmány přímo v centru města s vybavením pro 
rodinnou dovolenou nabízejí postýlku, přebalovací pult, 
venkovní hrací koutek a možnost zapůjčení stolních her, 
hraček a knih.
Masarykovo nám. 104, Třeboň, www.apartmanytrebon.cz
Penzion U Třeboňského kola
Ubytování ideální pro rodiny s dětmi, s oddělenými 
ložnicemi v apartmánech, venkovním krytým posezením 
a domečkem pro děti.
Táboritská 65, Třeboň, www.penzion-utrebonskehokola.cz
Penzion Rožmberk
Uzavřený objekt obklopený přírodou je ideálním záze-
mím pro rodiny s dětmi. K dispozici je společenská míst-
nost, venkovní terasa, zahrada s trampolínou a prvky 
dětského hřiště.
Lužnice 36, Třeboň, www.penzionrozmberk.cz

Informace o dalších specializovaných ubytovacích 
zařízeních zaměřených na rodiny s dětmi na venkově 
můžete najít v brožuře Na Třeboňsko za venkovskou 
turistikou nebo na www.dumprirody.cz/dum-prirody
-trebonska/za-venkovskou-turistikou-na-trebonsko
Pension Bavlnka
Dvory nad Lužnicí 16, www.pension-bavlnka.cz
Borovanský mlýn
Trocnovská 112, Borovany, www.borovanskymlyn.cz
Dvůr Hamr
Lužnice 47, Třeboň, www.dvurhamr.cz
Dvůr Metel
Nítovice 24, Kardašova Řečice, www.bronkobery.cz
Farma Dvorce
Dvorce 50, Třeboň, www.dvorce.cz
Veverčí Dvůr
Roseč 8, www.veverci-dvur.cz
Penzion U Hájovny
Vlkov 118, www.vlkov.eu
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Turistické informační centrum – pohádková infokancelář
Víte o tom, že třeboňské informační centrum je také Pohádková 
infokancelář? Neobslouží vás Baba Jaga, ale můžete si tu pořídit 
pohádkové pasy, vandrovní knížky, razítka a spoustu suvenýrů 
s kaprem Jakubem, maskotem jihočeského Pohádkového království. 
http://jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz/
Turistické informační centrum města Třeboně 
Masarykovo nám. 103, 379 01 Třeboň 
tic@itrebon.cz, www.itrebon.cz 
Tel: +420 384 721 169, +420 724 064 504


