
Navštivte Farma Park

START • CÍL (1)

START • CÍL (2)
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Benešov

Opět je výchozím bodem hotel Atlas nebo Benica, od nichž 
vám nabízíme nejvhodnější trasu, kterou hravě zvládnete 
na trekingových kolech. Dle mapky vyjedete z Benešova 
a po rovinaté silnici směřujte do Bedrče (na této silnici 
je silnější provoz). Přímo v Bedrči odbočíte vpravo po 
červené turistické trase směr Petroupim. Asfaltová cesta 
se po chvilce změní na polní cestu, která je však velmi 
snadno průjezdná. Dorazíte po ní do Petroupimi a za 
návsí odbočíte vlevo směr Soběhrdy, kde vás bude čekat 
stoupání po asfaltové vedlejší cestě mezi poli. Po zdolání 
kopce dojedete do Soběhrd přímo k FArmA PArku. Po 
prohlídce FArmA PArku se vracíte přes Žíňánky, mrač 
(mračská tvrz) a podél Benešovského potoka zpět do 
Bedrče. Pozor, část trasy vede přes okraj mračského lomu. 
Vrátíte se zpět po silnici do Benešova k hotelu Atlas či 
Benica, kde můžete tento krásný výlet zakončit vydatným 
občerstvením či v případě hotelu Benica ochlazením ve 
venkovním bazénu.

Qr kód trasy

mračský
lom



Navštivte
FARMA PARK

Délka trasy: do 25 km  
Čas: 2.00–2.30 h       

Vhodné pro rodiny s dětmi (2.30 až 3.00 h)

Hlavním bodem tohoto cyklistického okružního výletu 
bude FArmA PArk Soběhrdy, která je naprosto ideální 
pro rodinný výlet, na němž si přijdou na své opravdu 
všichni.  Na tomto unikátním místě žijí  zvířata z farem 
z celého světa. uvidíte, jak se kolem vás prochází 
velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy, prasátka, 
vysokohorské krávy a dalších skoro 250 zvířat. Vaše 
ratolesti zde budou nadšené z dětských hřišť, trampolín, 
tobogánů, klouzaček, mini ZOO, ale hlavně z možnosti 
přímého kontaktu se zvířaty a jejich krmení. 
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Pokračování na vnitřní straně

STONE BOWLING BAR
LETNÍ TERASA

SKUPINOVÉ REZERVACE • OSLAVY • VEČÍRKY
Rezervace: 736 610 374

info@bowling-benesov.cz • www.bowling-benesov.cz

ADVENTURE
GOLF Rezervace: 736 610 374 • golf@benica.cz 

www.adventuregolf-benesov.cz

rezervace: 737 797 422
kavarna@benica.cz • www.casnakavu.eu

Tyršova ul.
BENEŠOV

OD Hvězda
Billa

Městský
úřad


