Souřadnice GPS: 49°23´40.511´´N, 13°17´36.102´´E

Zveme Vás na:
- Velikonoce(duben)
- Mezinárodní festival komorní hudby (duben - září)
- Mogul Rally Šumava (duben)
- Author Král Šumavy (květen, srpen nebo září)
- Zahájení turistické sezóny (květen)
- Mezinárodní folklórní festival (červenec) - probíhá při tradiční klatovské
pouti, program se skládá z vystoupení lidových souborů z celého světa
- Výstava Klatovský karafiát (červenec) - karafiáty mají svou tradici od roku
1931 v zahradě muzea
- Klatovská pouť (červenec)
- Dny Evropského dědictví - EHD (září)
- Tradiční oslavy Svatého Václava (září)
- Vánoční a adventní čas (prosinec)

www.klatovy.cz
Informační centrum Klatovy
Náměstí míru 63
339 01 Klatovy I
Tel: 376 347 240, 176 347 250
E-mail: icklatovy@mukt.cz
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“Spolufinancováno Evropskou unii z Evropského fondu pro regionílní rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Malebná krajina Klatovska s historickým a významným městem Klatovy umístěná do rozlehlé mělké kotliny
na soutoku Úhlavy a Drnového potoka, sevřená na jihu šumavskými kopci, přímo vyzývá k návštěvě.
Mimořádné přírodní, technické a kulturní památky, které nesou stopy minulých století, spolu se zachovalou
přírodou zdůrazňují vyjímečnost této oblasti. Turisticky přitažlivé krajinné útvary - pohoří, údolí, flora
a fauna, četné vodní toky, vesnická i městská architektura, tvrze, hrady, zámky a technické památky
poskytnou návštěvníkům příjemné zážitky a chvíle pro odpočinek. K městu Klatovy se pojí dva přívlastky město karafiátů a brána Šumavy. Pro důkaz druhého z nich stačí vystoupat na Černou věž - 81 m vysokou
dominantu přímo v centru města. Při ideálních podmínkách lze spatřit i vrcholky vzdálených Alp. Prohlídku
města osvěží návštěva Barokní lékárny U Bílého jednorožce. Tato unikátní expozice lékárenství mapuje
vývoj tohoto řemesla od roku 1776 až do roku 1966. Na přelomu roku 2009 a 2010 prošlo celé vybavení první
místnosti restaurátorskými zásahy. Za významnou klatovskou památku jsou považovány Katakomby, které
v roce 2011 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Tyto tajemné podzemní prostory se nachází pod Jezuitským
kostelem. Nejstarší stavbou Klatov je monumentální gotický arciděkanský kostel ze 13. stol. Vedle chrámu
se osamoceně tyčí Bílá věž, původně zvonice z roku 1581. Mezi mladší architektonicky působivé stavby
patří i secesní budova Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech s expozicí historie Klatovska.
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