
Na Třeboňsko 
za venkovskou turistikou



Přijeďte za nezapomenutelnými zážitky 
do krajiny Třeboňska

Vyberte si z pestré nabídky venkovské tu-
ristiky v krajině rybníků, která je po staletí 
přetvářena hospodařením člověka. Z rozsáh-
lých mokřadů zde lidskou činností vznikla 
půvabná mozaika rybníků, lesů, rašelinišť, 
vesnic a městeček; krajina, která byla pro svou 
výjimečnost vyhlášena biosférickou rezervací 
UNESCO, chráněnou krajinnou oblastí a  také 
významnou ptačí oblastí.

Na statku nebo ekofarmě vás seznámí 
s  tradičními způsoby hospodaření, můžete 
se projet na koni, vyzkoušet si dojení a  péči 
o zvířata, ochutnat domácí sýry, maso, čerstvé 
mléko, nachytat si ryby, zkrátka poznat vše, co 
k životu na venkově patří. V nabídce najdete 
i místa přímo specializovaná pro pobyt s dět-
mi, ukázkovou přírodní zahradu, do původní 
podoby zrekonstruovanou rybářskou baštu 
nebo tip na jednodenní agroturistiku.

Použité ikony:

parkoviště v objektu

vlastní stravování, plně 
vybavená kuchyně

restaurace nebo  
zajištěné stravování

sociální zařízení  
na pokoji

WiFi zdarma

televize na pokoji

nabídka jízdy na koni

2



orientační umístění zařízení v CHKO  Třeboňsko
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Ing. Lenka Hlinková, Hamr 27, 391 81 Veselí nad Lužnicí

   20    602 35 35 56    lenka@farmahamr.cz

   www.farmahamr.cz    N 49°9.42415‘, E 14°45.68752‘
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Ubytování na farmě v obci Hamr, přímo na 
břehu řeky Nežárky. Klidné příjemné prostředí 
s velkou zahradou a přístupem k řece. Místo je 
díky své poloze ideální pro rybářskou a cyklis-
tickou dovolenou.

Ubytování
Pokoje s vlastní koupelnou, vybavenou ku-

chyní, TV a internetovým připojením.

Stravování
• vlastní nebo v některé z restaurací v Hamru
• vajíčka, mléko a kozí sýry z farmy

Vybavení a služby
• zahrada s posezením, grilováním a ohništěm
• chov anglonubijských koz, možnost krmení 

kůzlátek
• slepice, husy, kachny, králíci, morče a  další 

zvířata
• možnost ochutnat voňavé a  sladké mléko 

anglonubijských koz a vyzkoušet si dojení

Farma Hamr
1



Lenka Krausová, Lomnice nad Lužnicí 227, 378 16

   20    605 779 969    dvursaloun@seznam.cz

   www.dvursaloun.cz    N 49°4.15237‘, E 14°42.63612‘      
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Dvůr Šaloun
2

Dvůr Šaloun najdete v srdci Třeboňska, 
mezi rybníky Velký Tisý, Koclířov a  Služebný. 
Dvůr je součástí rodinného zemědělského 
podniku, který obhospodařuje okolní pol-
nosti.  V sousedství jsou sádky, jejichž historie 
sahá do počátku 16. století a kde můžete celo-
ročně koupit čerstvé ryby.

Ubytování
• sedm stylově vybavených pokojů pro 2–4 

osoby, tři pokoje mají kuchyňský kout
• zapůjčení dětské postýlky zdarma
• pro zachování atmosféry jsou pokoje bez TV

Stravování
• v ceně ubytování je bohatá snídaně s vlastní-

mi produkty (sýry z kozího a kravského mlé-
ka, jogurty a tvarohové pomazánky)

• společenská místnost s posezením a  výče-
pem (pivo Regent, dobroty k  pivu a  vlastní 
mléčné produkty)

Vybavení a služby
• akvárium s místními sladkovodními rybami 
• venkovní terasa s posezením, dětské hřiště
• úschovna a půjčovna kol
• chov krav (Charolais a Limousine), koz a koní 

(Shagya Arab)
• možnost vyzkoušet si dojení

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Anna a Petr Habersbergerovi, Dvorce 50, 379 01 Třeboň

   60    775 705 910    info@dvorce.cz

   www.dvorce.cz    N 49°0.06157‘, E 14°43.75153‘
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Ekofarma, jejíž součástí je penzion s restau-
rací, se nachází pouhé 2 km od centra lázeň-
ského města Třeboň.

Ubytování
• dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se stylovým 

vybavením ze dřeva a  přírodních materi-
álů

• rodinné apartmány s kuchyní
• společenská místnost a konferenční prostory

Stravování
• nekuřácká  restaurace, kde je v nabídce ho-

vězí maso místní ekofarmy, farmářská kuřata 
od J. Berana z Pracejovic a čerstvé ryby

• pitná voda z místního vrtu v kojenecké kva-
litě

Vybavení a služby
• posezení pod krytou pergolou, grilování
• dětské hřiště s věží a pískovištěm, koutek pro 

nejmenší s přebalovacím pultem
• rybaření v rybníčku Habr u penzionu, pruty 

k zapůjčení
• úschovna kol
• pastviny, kde můžete pozorovat koně a krávy 

s telátky plemene Charolais

Farma Dvorce
3



Jiří Kotrba, Lužnice 47, 379 01 Třeboň

   29    777 810 553    jiri.kotrba@dvurhamr.cz

   www.dvurhamr.cz    N 49°3.40303‘, E 14°46.15622‘      
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Dvůr Hamr
4

Hospodářská usedlost s 34 ha půdy fungu-
je na principu zemědělské prvovýroby. Dvůr 
s penzionem nabízí řadu aktivit, jako je agro-
turistika, cykloturistika, vodní sporty, rybaře-
ní nebo péče o malá domácí zvířata. Pokud 
chcete zažít vše, co patří k životu na statku, 
jste tady na správném místě!

Ubytování
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se základně 

vybavenou kuchyňkou.

Stravování
• v  letních měsících je otevřena nekuřácká 

hospůdka s  terasou, kde se vaří snídaně 
a obědy

• možnost pořádání rodinných oslav (kapacita 
38 osob)

Vybavení a služby
• úschovna kol, plně vybavená dílna 
• dětské hřiště, pískoviště a houpačky
• chov hovězího dobytka, prasat, koz, ovcí 

a drobného domácího zvířectva
• můžete si vyzkoušet činnosti na statku (do-

jení apod.) a zapojit se do každodenní práce

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Rodina Smolíkova, Branná 56, 37901 Třeboň

   45    723 319 930    info@mlynsky-dvur.cz

   www.mlynsky-dvur.cz    N 48°59.13035‘, E 14°46.86787‘
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Ubytování na stylovém jihočeském statku 
nabízí ekofarma Mlýnský dvůr, která provo-
zuje penzion s restaurací, pouhých 2,4 km od 
historického centra Třeboně. Je obklopena 
rybníky, lesy a proslulou oborou s koňmi.

Ubytování
Ve tří a  čtyřlůžkových pokojích venkov-

ského stylu nebo v apartmánech až pro šest 
osob, které jsou laděny do lovecké tématiky.

Stravování
• v restauraci můžete ochutnat jihočeské spe-

ciality z místních ryb a steaky z masa skotu 
chovaného na farmě

• společenská místnost s kapacitou 50 míst

Vybavení a služby
• úschovna kol, dětské hřiště, tenisové kurty
• rybníček za penzionem, kde mohou hosté 

zdarma rybařit
• návštěvníci se mohou zapojit do zem. pra-

cí, děti mohou poznávat zvířátka na farmě, 
svézt se na koni 

• BIO certifikát na produkty: seno, senáž, skot, 
ovce

• výroba a  prodej sedlářského zboží a  ekolo-
gického topiva - rostlinné brikety ze sena 
a slámy 

Farma Mlýnský dvůr
5



David Stibor, Trocnovská 112, 373 12 Borovany

  20   604 943 068   borovanskymlyn@seznam.cz

 www.borovanskymlyn.cz  N 49°4.15237‘, E 14°42.63612‘      
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Borovanský mlýn
6

Prožijte pohádkový pobyt ve mlýně s rybní-
kem a restaurací, kde si můžete vyzkoušet prá-
ci čeledína na farmě, zarybařit si s  vodníkem 
nebo se seznámit s mlynářským vraníkem. Na 
děti čeká půda plná pohádek a ve farmářském 
obchůdku si můžete nakoupit místní produkty.

Ubytování
• jedno až čtyřlůžkové pokoje
• některé pokoje s TV a  ledničkou, balkónem 

nebo pavlačí

Stravování
Vlastní restaurace s poctivou českou kuchyní.

Vybavení a služby
• půjčování společenských her a sportovního 

vybavení, bazén, posilovna, sauna, rybaření 
• terasa, ohniště, grilování, vinný sklípek
• vnitřní a venkovní hřiště, program pro děti
• prohlídka farmy: koně, ovce, kozy, slepice 

a další domácí zvířata
• pohádkové pobyty: ukázky dojení a  stříhá-

ní ovcí, krmení a dojení koz a další práce na 
farmě

• pobyty zaměřené na základy jezdectví a péče 
o koně

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Realsol s.r.o, Vladimír Šašek, Pístina 25, 378 02 Stráž nad Nežárkou

   59    777 602 050    info@pistina.net

   www.pistina.net    N 49°2.89730‘, E 14°54.12333‘
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Penzion vybudovaný v bývalé zemědělské 
usedlosti ze 16. století nabízí pohodlné ubyto-
vání, seznámení s místními tradicemi a speci-
alitami, jízdu na koni a poznávání krás jižních 
Čech pěšky i na kole.

Ubytování
• dvou až pětilůžkové pokoje a apartmány 
• možnost kempování: 5 míst pro stany a 3 pro 

karavany

Stravování
• stravování včetně plné penze, rauty, grilová-

ní nebo zahradní párty
• místní specialitou jsou zabijačky, rybí pokr-

my a grilované sele

Vybavení a služby
• uzavřený dvůr a letní pergola s grilem 
• úschovna kol, půjčování kol, sportovního vy-

bavení a společenských her
• venkovní dětský koutek, k zapůjčení dětská 

postýlka, židlička, dětské kolo atd.
• konferenční prostory pro firemní akce, školní 

pobyty atd.
• chov krav, drůbeže a dalších zvířat
• nabídka včelích produktů
• možnost výcviku v jízdě na koni, vyjížďky 

s průvodcem, venkovní jízdárna

Penzion Pístina
7



Tomáš Novotný, Vlkov 118, 391 81 Vlkov

   11+6    724 371 770    ubytovani@vlkov.eu

   www.vlkov.eu    N 49°9.42250‘, E 14°43.61590‘      
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Penzion U hájovny
8

Rodinný penzion na okraji obce Vlkov nabí-
zí ideální dovolenou nejen pro rodiny s dětmi. 
Celý areál má rozlohu přes 6000 m2 a sahá až 
po přírodní památku Kozí vršek. Na pozem-
ku se rozprostírá louka, jehličnatý les i malý 
ovocný sad, zhruba jedna třetina pozemku je 
oplocena.

Ubytování
Další možnost ubytování v chalupě U Hovor-

ků vzdálené cca 750 m s kapacitou 15 lůžek.

Stravování
• snídaně, večeře na grilu a další služby
• restaurace ve Vlkově a ve Veselí n. Lužnicí 

Vybavení a služby
• společenská místnost s kuchyňským koutem, 

kachlovou pecí, dětským koutkem a barem
• kolárna, půjčovna sportovních potřeb a širo-

kého spektra rekreačního vybavení 
• dětské hřiště ve tvaru vláčku, ohniště, malý 

ovocný sad, sklípek
• terasa s posezením a grilem 
• praní prádla, převoz zavazadel, zapůjčení 

dětských postýlek, židliček, kol, koloběžek, 
tříkolek apod.

• programy pro děti, návštěva lesa s panem 
hajným, návštěva místního včelaře, exkurze 
do zem. družstva, svezení dětí na koních 

• koupání a rybaření v řece a na pískovnách

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Pavel Šniager, Dvory nad Lužnicí 16, 378 08 Dvory nad Lužnicí

 12+14  777 334 019  pension.bavlnka@seznam.cz

 www.pension-bavlnka.cz  N 48°51.65887‘, E 14°53.47702‘
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Rodinný pension, ve kterém se budete mít 
jako v bavlnce.  Vybavení, služby a doprovod-
ný program jsou plně specializovány na poby-
ty rodin s dětmi.

Ubytování
• 4 pokoje a 2 apartmány 
• zdarma zapůjčení dětské postýlky a přebalo-

vacího pultu

Stravování
• snídaně a večeře, tradiční kuchyně bez polo-

tovarů a dochucovadel, s ohledem na dětské 
hosty  

• společenská místnost s barem
• kuchyňka s mikrovlnkou a ledničkou

Vybavení a služby
• dvě venkovní dětská hřiště s pískovištěm, 

trampolína, venkovní bazén
• velká vnitřní herna, dětský koutek pro batola-

ta, výtvarná dílna
• kozy, které mohou děti krmit, papoušek
• půjčovna kol a dětských přípojných vozíků

Pension Bavlnka
9



Roseč 8, 378 46

   40    772 721 060    info@veverci-dvur.cz

   www.veverci-dvur.cz    N 49°7.69372‘, E 14°54.82610‘     
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Veverčí dvůr
10

V prostředí jihočeského stavení strávíte 
příjemné chvíle pohody, načerpáte energii 
a  budete mít řadu krásných zážitků.  Penzi-
on Veverčí Dvůr je specializovaný na pobyty 
s dětmi a nabízí vše pro dokonalou rodinnou 
dovolenou na venkově.

Ubytování
• v prostorných apartmánech
• k zapůjčení dětské postýlky, přebalovací sto-

ly a židličky, chůvičky, vaničky i nočníky

Stravování
• vlastní, možnost objednání rodinného snída-

ňového koše
• v sousedním hostinci U Jitky

Vybavení a služby
• venkovní terasy s posezením, fotbalové hřiš-

tě, stolní tenis, badminton a pétanque
• úschova kol, kočárků a dětských vozíků
• praní a sušení prádla za příplatek
• možnost profesionálního hlídání dětí, dětský 

koutek s  hernou, hřiště s  pískovištěm v za-
hradě, v létě bazén

• v sousedství Kukuřičné bludiště, zábavný 
areál pro děti i dospělé, Houbový park s vý-
tvarnými dílnami a Museem fosílií

• jízda na koních i pro děti, včetně výuky

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Miroslava Beránková, Roseč 9, 378 46

   8    728 311 608    mirka.bery@seznam.cz

   www.hostinecujitky.cz    N 49°7.64833‘, E 14°54.82270‘

14

Rodinný penzion s  restaurací v klasické ji-
hočeské chalupě na okraji obce Roseč, kde 
najdete Kukuřičné bludiště a  Houbový park, 
zábavné areály pro malé i velké návštěvníky.

Ubytování
• v přízemí kuchyňský kout a dvoulůžkový po-

koj s bezbariérovým sociálním zařízením
• v podkroví dva třílůžkové pokoje se společ-

ným sociálním zařízením
• k dispozici je dětská postýlka

Stravování
• poctivá domácí kuchyně v hostinci U Jitky – 

restaurace s kapacitou 25 míst a  salonkem  
30 míst

Vybavení a služby
• dětské hřiště s  pískovištěm, úschovna kol, 

hřiště pro fotbal a nohejbal 
• rodinné i firemní akce a grilování 
• projížďky na koních nebo v bryčce

Penzion U Beránků
11



Libor Kamenický, Mníšek 25, 379 01 Stříbřec

  8+2   733 184 140   libor@penzion-mnisek.cz

  www.penzion-mnisek.cz   N 49°1.83857‘, E 14°54.83717‘      
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Penzion Mníšek
12

Usedlost na okraji obce Mníšek nabízí uby-
tování ve stylových apartmánech, ve vesničce 
obklopené krásnou přírodou malebné Chlum-
ské pahorkatiny na okraji CHKO Třeboňsko.

Ubytování
• dva stylově zařízené apartmány, každý pro 

4 osoby s možností jedné přistýlky a samo-
statným sociálním zařízením

• apartmán v přízemí má koupelnu se sprcho-
vým koutem a prostornou kuchyni s krbový-
mi kamny. Mezonetový apartmán v podkroví 
má koupelnu s vanou, kuchyňský kout a ka-
mínka na dřevo, kterými si můžete přitopit.

Stravování
Kuchyně jsou vybaveny nádobím, rych-

lovarnou konvicí, el. vařičem, mikrovlnkou 
a chladničkou.

Vybavení a služby
• zapůjčení dětské postýlky
• parkoviště před domem, úschovna kol a lyží 

ve stodole
• v ovocném sadu je ohniště, gril, trampolína, 

houpačka a pískoviště 
• ze zvířat zde najdete ovce, včely a psa

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Dvůr Metel s.r.o., Petra Malechová, Nítovice 24, 378 21 Kardašova Řečice

 603 372 136   info@bronkobery.cz

 www.bronkobery.cz  N 49°8.96372‘, E 14°47.10315‘
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Vybavení a služby
• jezdecké a chovatelské potřeby, přeprava koní
• ustájení koní, jízdárna se skokovým materiá-

lem
• vyjížďky a výcvik pro začátečníky i pokročilé, 

zapůjčení veškerých ochranných prvků

Stravování
Sezónní občerstvení s  nabídkou domácí 

zmrzliny, farmářských sýrů, limonád, točené-
ho piva, čerstvě mleté kávy z lokální pražírny 
a různých domácích dobrot.

Dvůr Metel
13



Zdena a Jiří Gebrovi, Plavsko 84, 378 02 Stráž nad Nežárkou

   6    737 585 490    zj.gebr@seznam.cz 

 trebonsko.cz/pronajem-chalupy-plavsko  N 49°7.69372‘, E 14°54.82610‘     
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Ateliér Z&J GEBR přírodní ukázková zahrada
14

Zrekonstruovaná zemědělská usedlost na 
okraji Plavska, tvořená dvěma samostatnými 
objekty, nabízí ubytování v certifikované pří-
rodní zahradě. Atmosféru dotvářejí originální 
přírodní dekorace a staré užitkové předměty 
a  nástroje. Malebná přírodní zákoutí najdete 
nejen v  uzavřeném dvoře a  na zahradě, ale 
i v okolí domu a na břehu rybníka. 

Ubytování
Přízemí s verandou a halou, klenutá denní 

místnost s kuchyní, koupelna. V podkroví dva 
pokoje a galerie s posezením. 

Vybavení a služby
• zahrada, dětský koutek, ohniště s posezením 
• možnost účasti na tematických workshopech 

Ateliéru Z&J GEBR, zaměřených na zpracová-
ní přírodních materiálů při tvorbě netradič-
ních dekorací, aktivity v rámci zahradní turis-
tiky a ekoturistiky

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Marcela Adamová, Pístina 62, Stráž nad Nežárkou 378 02

  6+2   728 281 983   adamovamarcela@seznam.cz

   rybarska-basta-haltyr.cz    N 49°3.40563‘, E 14°54.18595‘
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Do původní podoby zrekonstruovaná ry-
bářská bašta u Herinkovského rybníka, kde 
zažijete nostalgickou atmosféru života i osa-
mělých nocí dřívějších porybných. V  zájmu 
autenticity není do objektu zavedena voda 
ani elektřina. 

Ubytování
• stylový krb s posezením, v podkroví ložnice 

a prostor pro hraní dětí
• mytí u studny a v zahradní sprše, suché WC 
• plynové a petrolejové lampy nebo louče

Stravování
• kuchyňský kout s plynovým sporákem a led-

nicí, pitná voda z přírodního zdroje
• obchody a restaurace ve Stráži nad Nežárkou 

(cca 1 km)

Vybavení a služby
• zastřešená pergola se zahradním grilem, oh-

ništěm a posezením
• k mytí nádobí a osobní hygieně zdarma k dis-

pozici ekologické přípravky
• loďka na rybníku

Rybářská bašta Haltýř
15



Rodina Rubášových, Újezdská 636, 37312 Borovany

  602 113 441    info@mlsnaovecka.cz

  www.mlsnaovecka.cz   N 48°53.66898‘, E 14°38.31988‘      
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Mlsná ovečka
16

Sýry a zmrzlina z ovčího mléka
Farma je od roku 2015 v přechodném obdo-

bí od konvenčního k ekologickému hospoda-
ření.

Chovají zde ovce východofríské, z čerstvého 
mléka vyrábí a prodávají farmářské sýry a zmr-
zlinu. Pastevním způsobem chovají také české 
husy a  slepice šumavanky, nabízí živá zvířata 
do chovu nebo k domácí porážce a slepičí vej-
ce.

Dobrou péčí o zvířata a dodržováním správ-
né hygieny v chovu i výrobě vznikají vysoce 
kvalitní produkty. Svým zákazníkům nabízí 
Mlsná ovečka cenově dostupné výrobky pro 
každodenní zdravé stravování, ovoce bez 
chemického ošetření, stejně jako luxusní sor-
timent dlouhozrajících sýrů.

Jednodenní agroturistika
Chcete poznat život na farmě? Projít se po 

pastvině, seznámit se s  chovem ovcí a  pro-
hlédnout si sad? Hledáte námět na výlet s va-
šimi žáky? Program je možné přizpůsobit věku 
dětí, případně probírané látce.
• exkurze na farmu nebo do ovocného sadu: 

délka 60 minut, objednávky od dubna do 
září, od pondělí do soboty

• exkurze do minimlékárny: cca 30 minut včet-
ně ochutnávky výrobků

• individuální kurz výroby sýrů, konzultace pro 
sýraře atd.

Apituristika - včelařská turistika
Chcete se dozvědět více o životě včel, na-

hlédnout do úlu, ochutnat med nebo si vyro-
bit svíčku z pravého vosku? Exkurze trvá cca 
60 minut a je pro max. 8 osob v jedné skupině, 
se zapůjčením včelařského ochranného odě-
vu. Probíhá u včelstev v Ostrolovském Újezdě 
nebo v Borovanech.

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



N. Přibylová Pivničková, Fischerovy chalupy s.r.o., Vyšné 77, 374 01 N. Hrady

 40  602 125 028  fischal@fischerovychalupy.cz

 www.fischerovychalupy.cz  N 48°47.30222‘, E 14°53.42393‘
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Fischerovy chalupy se nachází na jedné 
z  mnoha lesních křižovatek u hranic s Ra-
kouskem, kde se protíná cesta České Velenice 
(Gmünd) – Nové Hrady a vedlejší silnice z Žofi-
ny Huti do Höhenbergu. V místě bývalé hra-
běcí myslivny dnes najdete ekofarmu, která 
nabízí také sezónní občerstvení a  netradiční 
ubytování, kde si můžete odpočinout od civi-
lizace.

Ubytování 
• v převážně čtyřlůžkových apartmánech 
• možnost táboření ve vlastních stanech

Stravování
• sezónní občerstvení, v nabídce pouze stude-

ná kuchyně a nápoje
• červenec a  srpen denně mimo úterý   

10:00 – 18:00 hodin, květen a  červen, září 
a říjen pouze o víkendech

Vybavení a služby
• kuchyňka k vaření teplých nápojů mimo oteví-

rací dobu restaurace, společná lednice
• po domluvě si lze prohlédnout farmu – kozy, 

skotský náhorní skot a další zvířata

Fischerovy chalupy
17



Lubomír Brůžek, Lipnice, 373 12  Jílovice

   50    775 112 997    lubomirbruzek@seznam.cz 

  www.dokonale.mistecko.cz   N 48°54.77555‘, E 14°46.30160‘
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Cykloubytovna Lipnice
18

Ubytovna v Lipnici u Třeboně nabízí ubyto-
vání pro aktivní rodinnou dovolenou. 

Ubytování
• ve vícelůžkových pokojích, celková kapacita 

50 lůžek

Stravování
• ve vlastní restauraci

Vybavení a služby
• volejbalové hřiště, možnost zapůjčení kol
• vyjížďky na koni, prohlídka domácích zvířat 

pro děti, rybolov

Na Třeboňsko za venkovskou turistikou



Prodej ze dvora...

Dvůr Šaloun
www.dvursaloun.cz
Jana Kunešová, Lomnice nad Lužnicí 227 
tel. 775 069 172, 605 779 969, dvursaloun@seznam.cz 
Domácí kozí a kravské sýry, tvaroh a jogurty.
Prodejní doba:
Po a St 15:30 – 17:30, So 15:00 – 18:00
nebo kdykoliv po domluvě

Minimlékárna Mláka
www.mlekarnamlaka.cz
Mláka 81, 379 01 Třeboň

tel. 384 389 317, info@mlekarnamlaka.cz
Mléko a široký sortiment mléčných výrobků.

Prodejní doba: 
Po – Pá 7:00 – 18:00

So  8:00 – 17:00, Ne 13:00 – 18:00

19
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Borovanský mlýn
www.borovanskymlyn.cz
David Stibor, Trocnovská 112, 373 12 Borovany
tel. 604 943 068, borovanskymlyn@seznam.cz
Farmářský obchůdek nabízí vejce, sýry, maso a  další 
domácí produkty.

21

Ekofarma Pístina
www.pistina.net

Pístina 25, 378 02 Stráž nad Nežárkou
tel. 777 602 050, info@pistina.net

Domácí kachny, husy a selská kuřata 
Kalimero. 

Objednávky telefonicky nebo e-mailem.

22
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Na Třeboňsko za venkovskou turistikou 23

...aneb nakupte si dobroty ze statku

Biofarma Zelený Dvůr
www.zelenydvur.cz/biofarma
Cikar 130, 378 21 Kardašova Řečice
tel. 777 222 418, e-mail: biofarma@zelenydvur.cz 
Prodej obilí, zeleniny (dle aktuální nabídky) uze-
nářských výrobků, vakuově baleného hovězího 
a skopového masa v biokvalitě. Vyzvednutí na farmě 
po domluvě předem, rozvoz do 30 km za poplatek. 
Aktuální nabídka na webu.

25

Ekofarma Roseč
www.ekofarmarosec.cz
Kateřina Kiričenko, Roseč 35
tel. 722 706 707, info@ekofarmarosec.cz
Prodej hovězího masa na základě objednávek, 
formou smíšených balíčků o váze 5, 10, 15 kg nebo 
dle přání. Kompletní nabídka a informace o chovu na 
webových stránkách, objednávky telefonicky nebo 
e-mailem. 
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Mlsná ovečka
www.mlsnaovecka.cz 

Rodina Rubášova
Újezdská 636, 373 12 Borovany

tel. 604 516 378, 602 113 441
info@farmaweb.cz

Farmářské sýry a zmrzlina z čerstvého ovčí-
ho mléka, vejce, včelařské produkty.

24



Návštěvnické centrum CHKO a biosférické re-
zervace Třeboňsko najdete v prostorách Stát-
ního zámku Třeboň. Poskytneme vám infor-
mace o přírodě a krajině, venkovské turistice 
a pomůžeme s plánováním programu vašeho 
pobytu na Třeboňsku.

Stálá expozice „Krajina a lidé“:
• historie a současnost krajiny rybníků
• bohatství jedinečné přírody Třeboňska
• zábavně-naučné hry pro celou rodinu

Dům přírody Třeboňska, Zámek 110, Třeboň.
dum.prirody@mesto-trebon.cz
tel. +420 384 724 912 / 601 330 960
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska
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