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PrahaPrahaPrahaPraha    
• Voucher  Sedm pražských věží 

V rámci tohoto voucheru můžete během 1 roku 
navštívit tyto památky: Malostranská mostecká věž, 
Petřínská rozhledna,Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná 
brána, Staroměstská mostecká věž, Staroměstská radnice a 
věž, Věž chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. 
Jelikož je voucher poměrně nákladný, bude se za něj 
vybírat příspěvek od člena a to: 
za rodinný voucher částka 250 Kč a  
za voucher pro 1 dospělou osobu 100 Kč. 
• Celoroční vstupenka do Náprstkova muzea 
• Celoroční vstupenka do Národního 

památníku na Vítkově 

 

MělníkMělníkMělníkMělník    
• Vstupenky do zámku Mělník  
• Vstupenky na věž kostela a do kostnice 
• Vstupenky do Mělnického podzemí 
• Pernamentky na letní koupaliště Mělník  

LiLiLiLitoměřicetoměřicetoměřicetoměřice    
• Vstupenky do hradní expozice vína 
• Pernamentky na letní koupaliště 

Litom ěřice 

SlanýSlanýSlanýSlaný    
• Vstupenky do Vlastivědného muzea 
• Vstupenky na Velvarskou bránu 
• Pernamentky do Aquaparku Slaný 

Mladá BoleslavMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav 

• Vstupenky do muzea Škoda Auto 
• Vstupenky na letní koupaliště  

Mladá Boleslav s tobogány 
 

Kromě voucheru na Pražské věže budou všechny atrakce bezplatné.  
Vstupenky, pernamentky a vouchery si objednávejte na tel: 737 275 325 u sl. Lenky 
Otradovské alespoň týden před plánovaným výletem, aby stihly včas dorazit do vaší stanice. 



Pernamentky a celoroční vstupenky, prosím, vracejte zpět co nejdříve po datu  plánovaného 
výletu, ať se dostane i na další zájemce z řad našich členů. 
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Lanový park Týnec nad SázavouLanový park Týnec nad SázavouLanový park Týnec nad SázavouLanový park Týnec nad Sázavou    
    

Lanový park Bisport se nachází na samotném břehu 
„Zlaté řeky“ Sázavy pouhých třicet kilometru od Prahy.  

Dominantou parku je lanovka nad hučícím tokem, která 
spojuje pravý břeh s se zeleným ostrovem, na kterém se 
nachází „srdce“ lanového parku s 15 tepnami, které čekají 
právě na vás. 

Přístup na lana mají osoby starší dvanácti let, musejí být 
vysoké aspoň 140 centimetrů a nesmějí být těžší  
než 130 kilogramů. Děti mladší 15 let musejí lézt 
v doprovodu někoho staršího než 18 let. 

O bezpečnost se starají školené instruktorky a instruktoři. 
Před vstupem do lanového parku budete vyškoleni na 
používání bezpečnostních pomůcek a chování během 
lezení. 

 
 

 
Otevírací doba od 1.června do 31.srpna: 
Pondělí – Čtvrtek:  8.30 – 13.00 14.00 – 19.00  
Pátek – Sobota:  8.30 – 13.00 14.00 – 20.00  
Neděle:   8.30 – 13.00 14.00 – 19.00 
 
Otevírací doba od 1.září do 31.října: 
Sobota - Neděle: 9.00 – 17.00 
 
 

 
 
 
 
Vstupenky do lanového parku a na lanovku 
přes řeku si objednávejte na tel. 737 275 325 
u sl. Lenky Otradovské. 


