
NABÍDKA EXKURZÍ 
PRO ROK 2018

Jsme firma vyrábějící tradiční 
broušené olovnaté křišťálové sklo 
nejvyšší kvality. Již léta umožňu-
jeme návštěvníkům prohlídku vý-
robního procesu. Velkou výhodou 
naší sklárny je krátká vzdálenost 
od Prahy (35 min. jízdy autem) 
a výborná dostupnost z dálnice 
D5. Rádi bychom Vás a Vaše kli-
enty oslovili touto nabídkou.

Historie firmy RÜCKL CRYSTAL a.s., 
původně A. RÜCKL A SYNOVÉ, 
sahá až do roku 1846, kdy byla 
založena první ze čtyř skláren. 
Nižborská sklárna byla postavena 
v roce 1903. Vyrábíme, zušlech-
ťujeme a prodáváme výrobky 
z olovnatého křišťálovu (24% 
PbO) nejrůznějších tvarů a vzorů.

Nabízíme Vám exkurze naší 
sklárnou. Během prohlídky bude 
vysvětlen a ukázán proces výroby 
skla ve všech jejích etapách: ná-
vštěvníci si prohlédnou práci na 
huti, v oddělení kontroly kvality, 
v brusírně a v malírně. 

V továrním areálu se nachází 
parkoviště, toalety, podniková 
prodejna s našimi výrobky a bistro 
s možností občerstvení.

Exkurze trvá cca. 45 min. a je 
nutné ji objednat předem na níže 
uvedených kontaktech. Maximální 
počet klientů ve skupině je 50 
osob. Větší skupiny jsou rozdě-
leny. Nabízíme exkurze v českém, 
anglickém a německém jazyce. 
Pro ostatní jazyky je nezbytné, 
aby skupina byla doprovázena 
vlastním tlumočníkem.

Sklárna v Nižboru se nachází 43 km 
západně od Prahy (8 km od Be-
rouna směr Křivoklát) uprostřed 
hezké přírody na řece Berounce. 
Cesta k nám je již z dálnice D5 
Praha – Plzeň (exit 14) dobře 
značena. Exkurzi naší sklárny lze 
spojit s návštěvou hradů Karlštejn 
a Křivoklát nebo vápencovými 
jeskyněmi Koněprusy. Okolní 
křivoklátské lesy a nedaleko se 
nacházející Český kras nabízejí 
možnosti bohatého kulturního, 
sportovního a relaxačního využití.

Těšíme se na Vás!

Markéta Rücklová
Retail Manager

Exkurze se konají celoročně

Leden — Duben: 
Po — Pá od 9.15 do 13.00
So — dle domluvy předem

Květen — Září: 
Po — Pá od 9.15 do 16.00
So od 9.30 do 13.00

Říjen — Prosinec: 
Po — Pá od 9.15 do 13.00
So — dle domluvy předem

Poslední prohlídka začíná 45 min. 
před ukončením zavírací doby.

Cena exkurze

120,-Kč / dospělá osoba
90,-Kč / žák, student, učitel

Vstupné obsahuje DPH 
a malý dárek. 
Pro cestovní kanceláře sleva.

Kontakt

Tel.: +420 311 696 248 (exkurze)
Mobil: +420 605 229 205
E-mail: marketa@ruckl.cz

www.ruckl.cz


