Turistická linka do centra města s MHD
Historické centrum Tábora je natolik křivolaké, že musí mít speciální autobusy, které dokáží jeho
úzkými uličkami projet. Pokud se jimi chcete svézt, využijte linky 60 a 61. Nastoupit můžete na
autobusovém nádraží a za 10 minut jste v historickém centru na Žižkově náměstí.

Trasa autobusu 60 ze směru Maredova – Autobusové nádraží
– Žižkovo náměstí – Čelkovice MŠ
Na této trase vám doporučujeme nastoupit na zastávce Autobusové nádraží, autobus dále
pokračuje na zastávku 9. května (v blízkosti botanické zahrady), Křižíkovo náměstí, zastávku
U Střelnice (novorenesanční budova střelnice), Tržní náměstí (odkud jste jen pár kroků od městských hradeb) a Žižkovo náměstí (zde doporučujeme vystoupit, jste v samém středu
historického centra). Pokud se rozhodnete pokračovat dál, minibus vás poveze na
zastávky Kotnov (zde můžete navštívit vyhlídkovou věž bývalého hradu), Švehlův most (s krásným pohledem na Lužnici) a Pintovka (v blízkosti této zastávky
můžete buď sejít ke studánce Eleonora a vydat se podél Lužnice k lávce Harrachovka, nebo se napojit na naučnou stezku v lesoparku Pintovka a navštívit lesokoutek
s jeleny a daňky). Závěr trasy je v městské části Čelkovice. Pokud si chcete užít pohled na
mlýnské kolo a projít se kolem řeky, vystupte na zastávce Čelkovice. Zpět do centra je to jen
1 kilometr, ale s velkým stoupáním, proto pokud nejste milovníci schodů a převýšení, počkejte
na další spoj ve směru Maredova.

Trasa autobusu 61 ze směru Maredova – Autobusové nádraží
- Žižkovo náměstí - Lužnická U Přibíků
Tato trasa je podobná trase autobusu číslo 60. I tady projedete zastávky Autobusové
nádraží, 9. května, Křižíkovo náměstí, U Střelnice, Tržní náměstí, Žižkovo
náměstí, Kotnov, Švehlův most, po té se ale linka stočí do Lužnické ulice, kde doporučujeme vystoupit na konečné zastávce Lužnická U Přibíků.
Můžete se odtud projít podél řeky, a pak vystoupat až do centra města ( je
to jen kilometr, ale s velkým převýšením). Sportovcům doporučujeme dojít
po žluté turistické značce na odpočinkovou zónu Komora, kde je čeká in-line
ovál, hřiště na plážový volejbal, disc golf, přírodní posilovna a další sportoviště.

