Turistické zajímavosti v okolí Třemošné
Kamenný rybník

Trasa začíná u restaurace, poblíž hlavní cesty, ulice Plaská. Je možný příjezd autem, které je
možné odstavit na přírodní odstavní plochu vedle restaurace. Trasa pokračuje lehkým
terénem po tzv. Sigmondově stezce, prochází lesem, pak lesní cyklocestou. Délka je něco
lehce přes 2 km. Trasu je možné si podle libosti prodloužit odbočením do kopce, z kterého je
pěkná vyhlídka výsekem stromů na celou oblast, nebo v závěru trasy odbočením na sousední
Třemošenský rybník, který má spevněnou cestu i s sezením vedle chodníku. Trasu je tak
možné dynamicky měnit, s ohledem na to, kolik přebytečné energie ještě děti (partner)
budou mít :) např. vyhlášením soutěže s názvem "První na kótě 375 vyhrává nejvíc spocené
tričko". 375 je výška kopce.. Pod kopcem se ještě nachází celkem obstojně zařízené hřiště na
fyzické aktivity dětí i dospělých.

Sigmondova naučná stezka
GPS: 49.78458, 13.37813

Časová náročnost je přibližně 3 hodiny.

V plzeňské městské části Bolevec v severní části města provede návštěvníky rekreační oblastí
Boleveckých rybníků pěkná naučná stezka. Sigmondova naučná stezka nese jméno významné
osobnosti plzeňského lesnictví, profesora Josefa Sigmonda, a na své 7kilometrové trase má
celkem 15 zastávek.
Prostřednictvím hezky zpracovaných informačních tabulí se zájemci seznámí nejen s historií,
ale také přírodou oblasti. Po cestě si prohlédnou například přírodní rezervaci Petrovka s
cenným mokřadem i borovým porostem ve svazích, které jsou domovem vzácných druhů
rostlin i živočichů. Kdo chce, může nahlédnout do vodou vyhloubené jeskyně Petrovská díra
nebo obdivovat památný smrk troják či zajímavou technickou památku, pozůstatky
kolomazné pece z poloviny 18. století, jedné z nejzachovalejších u nás.
Naučná stezka je okružní a začíná a končí na konečné stanici tramvaje na Košutce, snadno se
sem tedy dostanou i ti, kteří nemají vlastní auto. Trasa je nenáročná, a je tak vhodná i pro
rodiny s menšími dětmi.

Naučná stezka Kokotské rybníky
Časová náročnost je přibližně 4 hodiny.
Mezi obcemi Smědčice a Litohlavy severovýchodně od Plzně se rozkládají Horní a Dolní
Kokotský rybník, kolem nichž prochází zajímavá naučná stezka.
Nedávno otevřená naučná stezka Kokotské rybníky na 11 zastaveních s informačními
tabulemi seznamuje s okolím rybníků, jejich přírodou, ale také historií.
Myslelo se tady ale i na děti: kromě odpočívadel jsou zastavení obohacena i o příjemnou
grafiku a zvídané otázky a hádanky, které ocení hlavně rodiny. Stezka se dá projít pěšky, ale
také projet na kole - první zastavení se nachází na modré turistické značce i na cyklotrase.
Stezka je měří 9 kilometrů a je okružní, začíná a končí u koupaliště v Nové Huti u Dýšiny, kde
se dá zaparkovat. Kdo nemá k dispozici vlastní dopravu, nemusí zoufat, dostane se sem
autobusem z Plzně nebo vlakem: nejbližší železniční stanice je ve Smědčicích, odkud je to do
Bušovic, jimiž stezka prochází, asi 1,5 kilometru dlouhá procházka.

Rozhledna Krkavec u Plzně
49°48'10.0"N 13°20'29.5"E

Časová náročnost je přibližně 2 hodiny.
Na vrcholu Krkavec u Plzně stojí stejnojmenná, více než sto let stará kamenná rozhledna.
Ze dvou ochozů 18metrového Krkavce se otevírají krásné výhledy na Plzeň a celou její
kotlinu, Šumavu, Český les, Tepelskou vrchovinu, Brdy a Švihovskou a Křivoklátskou
vrchovinu. Za dobré viditelnosti snadno dohlédnete až do Německa.
Až ke Krkavci je možné dojet autem, kdo se chce projít, má k dispozici hned několik
značených turistických tras: červenou, zelenou nebo modrou z Plzně - Košutky nebo
červenou z Horní Břízy a žlutou z Chotíkova. Rozhledna stojí nedaleko cyklistických tras,
dostat se sem je tedy možné i na kole.

Air Park Zruč u Plzně
Druztová 15, 330 07 Druztová

Toužili jste někdy zasednout do kabiny MIGu-21, ovládat klapky Čmeláku Z-37, nebo si
zevrubně prolézt tank T-34? Vaše přání je snadno splnitelné v Air parku nedaleko Plzně.

Další zajímavosti v Plzni
- ZOO
- Dino Park
- Plzeňský pivovar
- Plzeňský historické podzemí
- Techmania Science Center
- Katedrála sv. Bartoloměje
- Muzeum loutek
- Morový sloup na náměstí Republiky
- Pozlacené kašny na náměstí Republiky
- Plzeňský Prazdroj - historická brána
- Stará synagoga
- Plzeňská historická radnice
- Šafaříkovy sady – socha Spejbla a Hurvínka
- Západočeské muzeum v Plzni

Výlet autem po okolí
- Klášter Plasy je bývalý cisterciácký klášter v městečku Plasy v okrese Plzeň-sever. - 16 km

- Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství
cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic - 29 km

- Manětín je zámek ve stejnojmenném městě v severní části okresu Plzeň-sever v Plzeňském
kraji. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památek - 34 km

- Rabštejn nad Střelou je část města Manětína v okrese Plzeň-sever, od něhož se nachází
přibližně sedm kilometrů severovýchodně. Jedná se o bývalé historické město, které leží na
řece Střele. Rabštejn nad Střelou je považován za nejmenší české historické město. - 40 km

- Krakovec je zřícenina gotického hradu přestavěného na renesanční zámek. - 40 km

- Zámek Křimice stojí v obci Křimice, části města Plzeň. Od roku 1964 je chráněn jako
kulturní památka. - 15 km

- Trpísty je zámek ve stejnojmenné obci v okrese Tachov. – 37 km

- Gutštejn je zřícenina hradu jihovýchodně od Konstantinových Lázní v okrese Tachov. – 40
km

- Kozel je klasicistní lovecký zámek v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-město - 28 km

- Zámek Nebílovy je barokní zámek, který se nachází ve stejnojmenné obci na jižním
Plzeňsku.
35 km

- Zámek Červené Poříčí je ojedinělým příkladem stavby ve stylu saské renesance dochované
v Plzeňském kraji. - 40 km

- Zámek Hradiště se nachází na jižním okraji města Blovice, ve stejnojmenné městské části v
okrese Plzeň-jih. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. - 43 km

- Klatovské katakomby jsou označením pro krypty pod klatovským jezuitským kostelem
zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi. - 50 km

- Zelená Hora je hrad přestavěný na zámek na severní straně nad Nepomukem na území
obce Klášter v Plzeňském kraji. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka - 50 km

- Švihov je gotický vodní hrad nacházející se ve městě Švihov v okrese Klatovy. - 42 km

- Rabí je zřícenina hradu ležící ve stejnojmenném městě v okrese Klatovy. - 79 km

- Horšovský Týn je hrad přestavěný na zámek v historickém centru města stejnojmenného
města v okrese Domažlice. - 52 km

- Zámek v Bečově nad Teplou v baroku převzal rezidenční funkci přilehlého hradu. Zámek se
nachází ve městě Bečov nad Teplou v dnešním Karlovarském kraji. - 60 km

