
Zámek LOUČEŇ + arboretum BOTANICUS 

Odjezd v sobotu 02. 09. 2022 

Základní cena: 590 Kč 

Zlevněná cena: 490 Kč 

Cena zahrnuje dopravu a služby technického doprovodu. 

Cena nezahrnuje vstupné do jednotlivých památek a atrakcí. 

 

Program výletu: 

odjezd z Veverských Knínic v 06:00 hod. 

odjezd z Ostrovačic v 06:05 hod. 

odjezd z Říčan u Brna v 06:10 hod. 

odjezd z Rosic v 06:25 hod. 

příjezd do arboreta, kde individuální prohlídka zahrad a řemesel, odpoledne 

přejezd na zámek Loučeň, prohlídka zámku a okolí  

odjezd domů v 17:00 hod.  

 

Orientační ceník vstupného:  

Arboretum Botanicus 

Dospělí 150,- Kč 

Senioři 90,- Kč 

Děti od 3 let 80,- Kč 

Zámek Loučeň 

Jednotné vstupné 250,. Kč 

Pouze park 100,- Kč 



Stručný popis: 

Arboretum Dagmar a Václava Havlových představuje nejen jedinečnou 

botanickou sbírku dřevin, ale má i svůj kulturní a historický význam. Připomíná 

nám i příštím generacím nejen dobu minulou a významné osobnosti, ale  

i okamžiky, které by – prostřednictvím symbolicky vysazených stromů – neměly 

být zapomenuty. Arboretum je místem setkání i rozsáhlou botanickou zahradou 

určenou k výzkumu i odpočinku. Svým významem přesahuje hranice České 

republiky. Posláním Arboreta je nejen rozvíjet sbírku stromů, ale v širším slova 

smyslu šířit ideje poznání přírody a odpovědného přístupu ke krajině 

a ekosystému v srdci Evropy. Připojte se i Vy.   

 

Zámek Loučeň je romantickou barokní památkou s původními interiéry.. 

Zámek nabízí prohlídky zásadně s kostýmovanou postavou, speciální dětské  

či čokoládové prohlídky, ale i pikniky v zámeckém parku, soutěže a programy 

o zámeckých slavnostech. Zámek Loučeň je ideálním místem odpočinku pro 

cestovatele za poučením, zábavou, ale i romantikou. Zámeckými komnatami 

Vás neprovede obyčejný průvodce, ale kostýmovaný komorník Jeho Jasnosti, 

případně samotný kníže, či kněžna. Dozvíte se tak nikoli suchá fakta plná 

nezáživných letopočtů a nic neříkajících jmen, ale atraktivní příběhy života  

na zámku zhruba před sto lety. Kromě standardních kostýmovaných prohlídek 

nabízíme také zážitky z prohlídek jinde nevídaných: seznámit se s esteticky 

působivými historickými interiéry zámku se totiž můžete třeba při čokoládové 

prohlídce, tajemné prohlídce s Bílou paní, nebo projít zámek od přízemí až 

doslova po střechu objednáním velkého okruhu. Pokud chcete, aby si z výletu 

na zámek odnesli nevšední zážitek především Vaši báječní zlobilové, pak výlet 

načasujte tak, abyste s nimi mohli absolvovat dětskou prohlídku, která je 

vhodné už pro tříleté výletníky. Až Vás komorník vyprovodí k východu, určitě si 

nenechejte ujít labyrintárium v zámeckém parku. Soubor dvanácti zcela 

rozličných zahradních labyrintů a bludišť je velkou atrakcí, která nás odlišuje  

od ostatních evropských hradů a zámků.  

 



FOTOGALERIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://botanicus.cz/centrum-remesel/oteviraci-doba-and-vstupne 

    https://www.zamekloucen.cz 
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