
Dětská trasa kolem Benešova
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Benešov

START • CÍL (1)

START • CÍL (2)

QR kód trasy

Z Benešova od hotelů Atlas či BENICA se 
dostanete po námi vyznačené trase do 
zámeckého parku v Konopišti. Zde bezpečně 
projíždíte bez automobilové dopravy, kolem 
zámku nad Růžovou zahradou, kolem celého 
rybníka. Před dřevěnou lávkou „Most Žofín“ 
odbočte doprava ke Chvojenu. Od něj 
opatrně sjeďte k silnici a pak po červené 
turistické pokračujte kolem Jarkovic až do 
Semovic. Odsud se vydejte k letišti u Nesvačil, 
děti i dospělí zde mohou pozorovat letištní 
ruch zblízka. Sjeďte zpátky k Bystřici, kde 
nezapomeňte na oblíbenou zmrzlinu. Prý 
je v okolí nejlepší. A dodá síly na zpáteční 
cestu kolem Splavského rybníka do Mokré 
Lhoty (za vesnicí je příjemné hřiště pro děti!), 
Černého lesa až do Benešova. Trasu je možno 
projet pohodlně i opačným směrem. Jako 
odměnu si zejména vaše ratolesti zaslouží 
něco sladkého v hotelu Benica, kde se 
mohou zchladit i ve venkovním bazénu. 



Dětská trasa  
kolem Benešova

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

Vhodné pro rodiny s dětmi (2.30 až 3.00 h)

Tato odpočinková trasa ideální i pro mladé cyklisty vede 
přes zámeckou růžovou zahradu  zámku  Konopiště, 
kde na vás čeká místní ochránce medvěd Brumbas, 
přes tajemstvím protkaný kostelík Chvojen a dále letiště 
Benešov u Nesvačil, kde vedle balónu uvidíte nespočet 
startujících a přistávajících letadel. Cestou se zastavíte 
na vyhlášené zmrzlině v Bystřici a děti se jistě rády 
protáhnou na dětském hřišti za Mokrou Lhotou.  
Projeli jsme s dětmi trasu vhodnou právě pro ně! Nudit 
se rozhodně nebudou. 
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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


