Souřadnice GPS: 49°29´59.973´´N, 13°17´26.197´´E

Nedaleko Červeného Poříčí je také pravěké sídliště Tamachov, kde došlo k hromadnému nálezu
bronzových předmětů z pozdní doby bronzové. Další výlety můžete pořádat na nádherné
pošumavské hrady Švihov, Rabí, Velhartice, nebo navštívit pozůstatky středověkých tvrzí, které
odpradávna chránily zemskou stezku procházející naším územím. Tradičním turistickým cílem jsou
také Chudenice, město kde můžete obdivovat dva nádherné zámky, přírodní arboretum Americká
zahrada, nebo si prohlédnout tento krásný pošumavský kraj z rozhledny Bolfánek. V Červeném
Poříčí a jeho okolí se každoročně pořádá řada kulturních, společenských a sportovních akcí.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ

Ubytování v soukromí naleznete v obci Červené Poříčí 13 kilometrů od královského města Klatovy.
Ubytování se nachází v celém horním patře rodinného domu v klidném prostředí na okraji obce
nedaleko krásného renesančního zámku. Hostům jsou k dispozici dva 4 lůžkové pokoje a jeden
2 lůžkový pokoj. Cena za ubytování se pohybuje kolem 290,- Kč/osoba/noc. Pokoje mají společné
sociální zařízení (WC + koupelnu) a společnou plně vybavenou kuchyňku (el. sporák, mikrovlná
trouba, lednice, rychlovarná konvice, nádobí atd.). Můžete také využít stravování v místní hospůdce
Česká koruna, kde si pochutnáte na pravé české kuchyni. V objektu je možné připojení k internetu.
V letních měsících nabízíme příjemné posezení na zahradě s možností grilování. Romantiku
si užijete při večerních procházkách v zámecké zahradě nebo v okolí zámku, jehož silueta vypadá
v zapadajícím slunci jako z pohádky. Červeným Poříčím prochází naučná stezka Švihov a okolí,
kterou mohou využít zejména milovníci turistiky a prehistorických památek. Stezka Vás totiž zavede
na vrch Tuhošť, kde se před 3000 lety nacházelo pravěké hradiště, jehož pozůstatky jsou dobře
viditelné dodnes. Na jeho severním svahu jsou patrné pravěké mohyly, nazývané pohanské hroby.
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