
Zážitkové balíčky
Zámek  Světlá nad Sázavou



Seznam balíčků

 Zámek Světlá nad Sázavou a hrad Ledeč nad Sázavou

 Zámek Světlá nad Sázavou, hrad Ledeč nad Sázavou a huť Jakub 
Tasice

 Zámek Světlá nad Sázavou a hrad Lipnice nad Sázavou

 Zámek Světlá nad Sázavou a sklárna Bohemia Machine

 Zámek Světlá nad Sázavou, sklárna Bohemia Machine a hrad Lipnice 
nad Sázavou

 Zámek Světlá nad Sázavou a sklárna NH Glass Habry

 Zámek Světlá nad Sázavou a zámek Zruč nad Sázavou

 Zámek Světlá nad Sázavou, Želivský klášter a klášterní pivovar



Mapa

Polsko

Rakousko

Slovensko



Zámek Světlá a hrad Ledeč

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Hrad Ledeč nad Sázavou Doba trvání

Prohlídka hradu - muzejní expozice jsou zaměřeny na sbírkové předměty 

regionálního charakteru a na historii hradu a jeho majitelů.
2 hod.



Zámek Světlá, hrad Ledeč
a hut´ Jakub Tasice

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Huť Jakub v Tasicích Doba trvání

Prohlídka unikátního sklářského skanzenu Huť Jakub v Tasicích - národní 

kulturní památka. Možnost zakoupení výrobků českých skláren a sklářských 

výtvarníků.

2 hod.

Hrad Ledeč nad Sázavou Doba trvání

Prohlídka hradu - muzejní expozice jsou zaměřeny na sbírkové předměty 

regionálního charakteru a na historii hradu a jeho majitelů.
2 hod.



Celodenní:Zámek Světlá a hrad 
Lipnice, NPO a gastro-zažítek

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v renesančníma empirovém 

křídlech zámku a představuje unikátní soubor historických hodin 

(Uměleckoprůmyslové museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Hrad Lipnice nad Sázavou Doba trvání

Prohlídka hradu Lipnice - jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů zve 

na volnou prohlídku s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje.
1,5 hod.

Prohlídka Národního památníku odposlechu - tři žulové reliéfy vytesané do skal 

v areálu podlipnických lomů představující obří Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy 

a Zlaté oči - na paměť špiclování za bývalých režimů.

2 hod.

Hostinec U České koruny - možnost večeře v restauraci potomků Jaroslava Haška. 1 - 2,5 hod.



Zámek Světlá a sklárna Bohemia 
Machine

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Sklárna Bohemia Machine Doba trvání

Prohlídka skláren Bohemia Machine - zahrnuje výklad o sklárně a sklářské výrobě, 

možnost vyfouknutí vlastního výrobku a nákupu v show-roomu.
1-2 hod.



Zámek Světlá, sklárna Bohemia 
Machine a hrad Lipnice

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/ oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Sklárna Bohemia Machine Doba trvání

Prohlídka skláren Bohemia Machine - zahrnuje výklad o sklárně a sklářské výrobě, 

možnost vyfouknutí vlastního výrobku a nákupu v show-roomu.
2 hod.

Hrad Lipnice nad Sázavou Doba trvání

Prohlídka hradu Lipnice - jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů zve 

na volnou prohlídku s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje.
1,5 hod.

Prohlídka Národního památníku odposlechu - tři žulové reliéfy vytesané do skal 

v areálu podlipnických lomů představující obří Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy 

a Zlaté oči - na paměť špiclování za bývalých režimů.

2 hod.

Hostinec U České koruny - možnost večeře v restauraci potomků Jaroslava Haška. 1 - 1,5 hod.



Zámek Světlá a sklárna 
NH Glass, zámek Hostačov

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Sklárna NH Glass Habry Doba trvání

Prohlídka sklárny zahrnuje výklad o sklárně a sklářské výrobě, možnost vyfouknutí 

vlastního výrobku a také možnost nákupu skla v show-roomu.
1-2 hod.

Zámek Hostačov Doba trvání

Možnost povečeřet na zámku v Hostačově. 2 hod.



Zámek Světlá a zámek Zruč

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/ oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Zámek Zruč nad Sázavou Doba trvání

Prohlídka zámku Zruč, který nabízí svým návštěvníkům několik okruhů, včetně 

zámeckých interiérů, regionálního muzea či království panenek.
2 hod.



Zámek Světlá a Želiv

Zámek Světlá nad Sázavou Doba trvání

Expo. historického evr. skla - umístěna v dobových interiérech barokního křídla 

nabízí téměř 1100 exponátů ze vzácné sbírky Uměleckoprůmyslového musea Praha
1 hod.

Expo. historických hodin obrazů a soch - nachází se v nově zrekonstruovaných 

místnostech a představuje unikátní soubor historických hodin (Uměleckoprůmyslové 

museum Praha), obrazů a soch (Muzeum Vysočiny Třebíč).

1 hod.

Občerstvení/oběd v kavárně Ladurée 1 hod.

Želivský klášter a klášterní pivovar Doba trvání

Prohlídka Želivského kláštera - zahrnuje prohlídku jednotlivých částí klášterního 

areálu.

2 hod.
Prohlídka Želivského klášterního pivovaru - seznámí návštěvníky mimo jiné s historií 

klášterního pivovaru a technologického postupu vaření piva, možnost řízené degustace 

piv.

Restaurace Na Kocandě - večeře 1 - 1,5 hod.


