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Výlet z Idiny Pily poblíž Zátoně
pěšky na Boubín. Cestou k pralesu
spatříte Boubínské jezírko, které
sloužilo pro plavbu dřeva z lesů do
sklárny v Lenoře. Vlakem je možno
dojet do Kubovy Hutě a odsud pěšky po modré až na vrchol (1362 m).
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Výlet k jednomu z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších míst
Šumavy – Povydří. Naučná stezka (7,5 km)
vede údolím řeky Vydry, kde spatříte viklany a kamenné moře.
Výchozím místem je
Antýgl, v polovině stezky uvidíte Turnerovu
chatu a výlet zakončíte
u vodní elektrárny Čeňkova pila.

Vycházkový okruh okolo Vimperka, značený žlutou
barvou a erbem, začíná na náměstí Svobody. V horní
části náměstí byla do hradeb proražena branka, která
je nástupem na okruh, jež vás zavede do blízkého okolí Vimperka. Cestou uvidíte čtyřobloukový železniční
viadukt, osadu Klášterec a technickou památku vodovod Solar z roku 1888.

Odpolední výlet na Klostermannovu rozhlednu Javorník
(1089 m). Od kaple, která je
kulturní památkou, je nádherný výhled na značnou část
Jižních Čech. Sochu zde má
Karel Klostermann, který měl
k tomuto kraji blízký vztah.

Chalupská slať - odpolední výlet na největší rašelinové jezírko v České republice. Nachází se 1 km od
obce Borová Lada na ploše 137 ha. Slať je přístupná z
parkoviště po asfaltové cestě a po poválkovém chodníku. V blízkosti je informační středisko Svinná Lada,
ve kterém se nachází expozice vrchovišť, rašelinných
luk a lesů.

Zajímavý výlet nabízí
návštěvnické centrum
vlka 1km od Srní. Navštívíte vlčí stezku na
okruhu 2 km, kde se
nachází
pozorovací
lávka asi 3 – 4 m nad
vlčím výběhem o rozloze 3 ha. V budově centra se nachází expozici Šumavské šelmy a
on-line kamery z vlčího
výběhu.
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Pár dní ve Vimperku
a okolí

6.
den

Výlet k pramenu Vltavy, který se nachází nedaleko
horské obce Kvilda. Pramen má vyšší hodnoty stříbra, proto se vědci domnívají, že vyvěrá z nějakého
starého středového důlního díla. Pramen Vltavy má
údajně léčivé účinky.

Jezerní slať se nachází mezi osadami Kvilda a Horská Kvilda. Na
okraji rašeliniště spatříte z vyhlídkové věže
převážnou část slati.
Průměrná roční teplota se pohybuje kolem
1 – 2 °C, čímž se řadí
k nejchladnějším místům České republiky.

Návštěvnické centrum
jelena a rysa ostrovida.
Výběh najdete 1,5 km od
Kvildy směr Horská Kvilda. Jelení stezka tvoří
okruh 2,6 km a prochází z
části jelením výběhem o
rozloze 9 ha. Rysa ostrovida můžete pozorovat z
další vyhlídky na stezce.

Sudslavická lípa u řeky
Volyňky ve směru z
Vimperka na Strakonice. Její stáří se odhaduje na 600 let. Její
výška je 28 m, obvod
kmene je 11, 9 m a patří mezi 3 nejmohutnější lípy v České republice.
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Soví voliéry Borová Lada
na okraji obce, kde vstup
do voliér tvoří srub, ve
kterém naleznete expozici se zajímavostmi ze
života sov. Uvidíte zde
zástupce většiny šumavských sov.
Rybí líheň Borová Lada,
asi 1 km od obce směrem
na Knížecí Pláně. V líhni
se chovají původní druhy ryb, především pstruh
obecný. Smyslem je chov
geneticky původních druhů ryb a posilování jejich
populací.

 ycházkový okruh Vimperkem, jehož délka je cca 4
V
km, značený červenou barvou a erbem. Rozhodně
nesmíte minout Dům U jelena, Arboretum, unikátní
srubové domy a Černou bránu.

Mařský vrch – odpolední výlet vás zavede na rozhlednu Mařský vrch (907 m), která se nachází 5 km
od Vimperka. Zde je ke shlédnutí kaple s křížovou
cestou a kamenné moře.
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