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Berounsko všemi smysly
Čich, hmat, chuť, sluch a zrak – pět lidských smyslů, kterými vnímáme svět kolem nás. 
Objevte hluboké lesy křivoklátských hvozdů či divokou přírodu vápencové krajiny 
Českého krasu. Podél řeky Berounky se skrývá plno míst, jejichž atmosféra probudí  
vaše vjemy a zapůsobí jako balzám na unavenou duši.

Zaposlouchejte se do zvuků přírody i líbezných tónů z per hudebních skladatelů,  
potěšte své chuťové pohárky a rozhlédněte se po Berounsku z ptačí perspektivy.

Zpomalte a vychutnejte si Berounsko všemi smysly!

#visitberounsko #vsemismysly
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Čich
Příjemné vzpomínky umí vyvolat jeden 
z nejdůležitějších smyslů – čich! A Berounsko 
je vůněmi doslova prosycené. Zavítejte k nám 
a nasajte vzpomínky na krajinu podél řeky 
Berounky.

Královnou zdejšího regionu s nezaměnitelnou 
vůní a výjimečnými léčivými účinky je Levandule 
Chodouňská. Navštivte fialová pole, zhluboka 
se nadechněte a přeneste se do francouzské 
Provence. Nebo se nechte svést podmanivou 
vůní jarních květů v chráněných krajinných 
oblastech.

Exkurze do výrobny kosmetiky BOEMI 
v Chrustenicích se ponese v tónech bylin, skořice 
či zeleného čaje. Při vybraných akcích udělejte 
dobrý skutek a navštivte stánek DobroDílo, 
jehož hendikepovaní klienti vyrábí voňavá 
mýdla v Králově Dvoře.

Ani pánské nosíky nepřijdou na Berounsku 
zkrátka. Vždyť vůně chmelu ve zdejších 
pivovarech je blahodárná na bodrou mysl 
a radostný život. Ve Zbečně se pak každý 
víkend rozline vůně čerstvě pečeného chleba 
z Hamousova statku.



Kosmetika BOEMI

Levandulové údolíHamousův statek Pivovar Všerad
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Hmat
Věděli jste, že naše tělo dokáže vnímat celým 
svým povrchem? Nejvíce ale konečky prstů. 
A nejenom ty procvičíte u nás na Berounsku.

Královské město Beroun je od nepaměti 
centrem hrnčířského řemesla. Tomu vzdává 
hold Muzeum berounské keramiky, kde si 
můžete umazat ruce. Kromě hlíny za nehty si 
z keramické dílny odnesete něco pro radost 
i každodenní užití.

I další muzea Berounska skýtají interaktivní 
expozice, které hmatu nabízí celou paletu 
zážitků. V části Muzea Českého krasu věnované 
Geoparku Barrandien si osaháte jednotlivé 
horniny a při troše štěstí v kameništi najdete 
i trilobita!

Vyzkoušet si práci brusiče skla je možné 
v Nižboru. Ve sklárně Rückl se tradiční rukodělné 
technice výroby a dekorování křišťálu věnují již 
více než celé staletí a rádi vás do tajů broušení 
skla zasvětí.

Nohám znaveným túrou ulevíte v přírodních 
Kneippových lázních u Tří pramenů na potoku 
Klučná. Po prochozeném dni je čas vyzout 
boty, vejít do bazénku s oblázky a pustit se 
do ozdravné procedury, která spočívá ve 
střídavém ohřívání a ochlazování. Nevíte jak? 
Zkuste čapí kroky.



Muzeum berounské keramiky

Kneippovy lázně v Klučné

Sklárna Rückl

Muzeum Českého krasu
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Chuť
Neobyčejně velké množství restaurací, hospod, 
vináren, pivovarů, ale i dalších podniků, které 
potěší chuťové pohárky i těch nejnáročnějších 
strávníků. I tak se dá poznat Berounsko!

Užijte si chuť proslulých burgerů v BlackDog 
Bar & Grill Beroun, ochutnejte vytříbenou 
gastronomii v restauraci Beroun Golf Club, 
zavítejte do lokálních vesnických hospůdek 
jako je třeba Restaurace Rošáda v Bubovicích, 
Restaurace U Lípy Nižbor nebo Restaurace 
Kulturák ve Tmani. A to je jen zlomek nabídky. 
O hladu na Berounsku určitě nebudete!

Ani mlsálkové nepřijdou zkrátka. V parných 
letních dnech určitě oceníte možnost zchladit 
se tradiční točenou zmrzlinou z Hýskova. Něco 
sladkého na zub ulovíte v Mlsných lázních 
v Králově Dvoře nebo v kavárně Elce Pelce ve 
Zdicích a v Berouně.

Po dobrém jídle si zajděte na sklenku vína do 
vyhlášeného Vinného baru Barrande. Chybu 
neuděláte, ani když ochutnáte víno či medovinu 
ze samotného Karlštejna. Lahodíte spíše 
zlatavému moku? Na Berounsku se to pivovary 
jenom hemží. Co zajít na jedno do pivovaru 
Všerad, Srbecký lok, Karlíček či Pivotelu MMX?

Nezapomeňte ani na suvenýr v podobě 
lokálních potravin. Sýry, mléko nebo domácí 
jogurty nabízí třeba Farma Stehlík v Chodouni 
a karlštejnská Farma Homolka, vyzrálé maso 
a lahodné uzeniny koupíte ve Farm shopu 
Velkostatku Tetín.

Více chuťových požitků 
na Berounsku



Kavárna Elce Pelce Restaurace MMX Pivotel

Restaurace Beroun Golf Club

Vinný bar Barrande

Pivovar Srbecký lok
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Sluch
Hudební festivaly, koncerty, ale i zvuky přírody, 
to vše může být na Berounsku baladou pro vaše 
uši. První housle rozhodně hraje řeka Berounka, 
která svým tokem rozehrává vodní symfonie 
doplněné o tóny drobných říček, potůčků 
a vodopádů.

Berounsko je domovem dvou významných 
festivalů klasické hudby. Každoročně se 
na zámku Liteň rozezní historické prostory 
a park u příležitosti Festivalu Jarmily Novotné, 
významné české operní pěvkyně. Podzimní 
čas patří Mezinárodnímu hudebnímu festivalu 
Talichův Beroun, který je pořádán k poctě 
Václava Talicha, jednoho z nejvýraznějších 
českých dirigentů.

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších 
českých muzikálů Noc na Karlštejně je perlou 
letních scén. Legendární milostný příběh o císaři 
Karlu IV. a královně Elišce každý rok rozezvučí 
nádvoří samotného hradu Karlštejn.

Zoufat nemusejí ani ti, kteří dávají přednost 
útěku od civilizace a své kroky směřují raději do 
přírody. Zaposlouchejte se do líbezného zpěvu 
ptáků v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, 
vyhlášené ptačí oblasti soustavy Natura 2000.

Poslechněte si Berounku



Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun

Muzikál Noc na Karlštejně

Festival Jarmily Novotné
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Zrak
Rozhlédněte se po Berounsku z ptačí 
perspektivy a odměňte se za zdolanou 
rozhlednu nebo výstup na skálu výhledem, 
při kterém se vám celé Berounsko otevře jako 
na dlani.

Vystoupejte na jednu z nejstarších českých 
rozhleden Děd, pojmenovanou po vrcholu, 
na kterém stojí. Poznejte město Beroun z výšky 
díky prvorepublikové rozhledně Městská hora 
nedaleko oblíbeného medvědária nebo objevte 
schovanou rozhlednu v obci Lhotka. Atypická 
rozhledna s betonovým podložím stojí na 
okraji Velké Bukové anebo omrkněte Berounsko 
z vrcholku dřevěné rozhledny na Krušné hoře 
s půvabným názvem Máminka.

Meandrující řeka v hlubokém údolí dala 
vzniknout skalním vyhlídkám, ze kterých 
se otevírají romantické výhledy na líbeznou 
Berounku. Navštivte ikonické vyhlídky na Tetíně, 
vystoupejte k nižborskému zámku, využijte 
dřevěnou plošinu Na Plazích anebo se projděte 
k vyhlídce Paraplíčko nad Roztokami 
u Křivoklátu.

Berounsko jako na dlani



Rozhledna Máminka Vyhlídka Plošina Plazy

Vyhlídka Paraplíčko



Rozhledna Děd

Lety balónem a pohled z vyhlídky Tetín Rozhledna Velká Buková
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@berounsko @visitcentralbohemia
www.berounsko.net www.strednicechy.cz

@berounsko @DestinaceStredniCechy

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69
266 01 Beroun

Fotografie: Destinační agentura Berounsko (Jiroušek Jiří, Kohoutová Kamila), Středočeská centrála cestovního ruchu 
(Malinová Dagmar, Řežábek Dan, Sochor Lukáš, Soukup Ondřej), Beroun Golf Club, Cosmetica Bohemica, 
Kavárna Elce Pelce, Levandulové údolí, MMX Pivotel, Muzeum Berounské keramiky, Muzeum Českého krasu, Noc na Karlštejně, 
Srbecký lok, Talichovo Berounsko, Tetín (Veronika Kateřina Nováková), Unsplash (Jakub Kapusnak), Vinný bar Barrande, 
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