Tisková informace
Panský dvůr přichází s novinkou – TELČSKÉ POBYTY NA MÍRU
Panský dvůr Telč na svém historickém dvoře nově nabídne pobyty se zábavním programem. Ve
spolupráci s dalšími poskytovateli služeb v mikroregionu, s městem Telč a podporou Kraje Vysočina
vytáhl do boje proti splínu a hořkosti, kterou v posledních měsících cestovní ruch zažívá. „Volají nám
naši stálí hosté, jak to u nás v Telči vypadá, jestli ti či oni nemají zavřeno a když k nám přijedou, jak se
mohou zabavit. Telč je na podzim romanticky barevná, a tak to k výletu svádí, ale díky nelehké době se
dovolenkuje trochu jinak,“ uvádí k tématu Klára Kovářová z Turistického informačního centra
Panského dvora. Díky iniciativě Kraje Vysočina, který uvolnil prostředky na podporu turistického ruchu
(včetně projektu slevových voucherů na pobyt), a díky semknutí mezi poskytovali volnočasové zábavy
v Telči a okolí, vznikly pobytové balíčky, díky kterým je konečně zase možné vyjet a jen si užívat. Bez
dlouhého zařizování či kloubení termínu s nabídkou zábavy. Na výběr je přitom pět variant pobytu –
pro romantiky i pivaře.
„Mezi poptávkami je zatím nejžádanějším pobyt NA MÍRU. Základ má stejný s ostatními, tedy
dobře se vyspat a najíst, ale zbytek si návštěvník navolí sám. Informují se přitom skupinky lidí, co chtějí
strávit dny dovolené na koni, u nás v lezeckém centru či na elektrokolech, ale do kontrastu k nim volají
i tací, co jsou nejspokojenější s prohlídkou pivovaru, degustací našeho panského točeného a poctivou
kuchyní naší restaurace. Chtějí si dopřát masáž na pokoji, ale poté si spíše povídat a relaxovat bez
pohybu,“ uvádí manažerka areálu Panského dvora Hana Plachá.
„Pro dvojice, které si do Telče přijedou užít sebe navzájem, máme krásný balíček nazvaný
S TEBOU. Dvojice na tomto pobytu si prohlédnou místní kulturní a přírodní památky, budou více
výletovat za našimi partnery, se kterými jsme pobyty připravili, a chybět nebude ani romantika, tedy
sváteční večeře či víno dobrého moravského na pokoj,“ doplňuje další variantu pobytu Kovářová.
Na dvoře se nezapomnělo ani na děti, které nejvíce ocení neomezený vstup do obří
celodřevěné herny a zrovna tak minizoo hospodářského dvora Bohuslavice, kam povede jeden
z prvních výletů z Panského dvora. Oslíci, poníci a další zvířátka, dobrý oběd a pálenka z místní pálenice.
Výjimečným typem pobytu je pak PIVNÍ JÍZDA. Jedinečný chmelový road trip se sládkem
Panského dvora Telč za spřátelenými sládky. „Bude to jízda,“ přitakává s úsměvem sládek Marcel
Hofman, „ale taky to bude o tom, co si po cestě nebo u piva stihneme o tomhle krásném a těžkém
řemesle říct a že toho není málo. A pro ty, co už předem vědí, že je pivo zajímá více, doporučuji
zážitkový výcvik vaření piva – NA DVA DNY SLÁDKEM. Jsem schopen zaučit a pracovat s úplnými
začátečníky, začínajícími sládky, případně domovarníky. Probrat můžeme vše od šrotování, přes vaření,
hlavní kvašení, ležení, dozrávání i sanitace. Rád poradím i směrem ke složení receptur. Výcvik je
dvoudenní a navrch všeho si domů každý odveze pivo s vlastní etiketou – třeba Radčino pivo. Nebo

Alešovo pivo. Čímž potvrzuji, že se klidně můžou hlásit nejen kluci, ale i holky,“ upřesňuje sládek
Hofman.
V Panském dvoře je možné využít pobytových balíčků od 12. října 2020 s tím, že už nyní mohou
zájemci rezervovat termín svého příjezdu. Dovolenou v Panském dvoře je přitom možné zahájit
jakýkoliv den v týdnu. „Respektujeme a poctivě dodržujeme všechna hygienická nařízení nejen v rámci
penzionu, ale i ve všech dalších provozovnách, od restaurace až po dětskou hernu. Posílili jsme úklidové
týmy a denně dezinfikujeme,“ zmiňuje provozní areálu Plachá. „Děláme maximum pro to, aby se u nás
návštěvníci cítili bezpečně a svou dovolenou si náležitě užili i přes všechna vládní opatření, která nás
v posledních dnech nově provází,“ doplňuje Plachá.
Zdá se, že Panský dvůr v Telči spolu se všemi partnery nabízí dostupnou variantu dovolené
v době koronaviru, s dostatkem zábavy a přitom čerstvým vzduchem divoké Vysočiny.

Informace k pobytovým balíčkům a fotografie na: vachova@panskydvurtelc.cz.

