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Vážení cestovatelé,
návštěvníci a milovníci
České republiky,

v ruce držíte katalog EDEN – průvodce destinacemi v Česku, které se prosadily 
ve stejnojmenné soutěži Evropské komise.

Projekt EDEN – EURopean Destination of Excellence má za cíl upozornit 
na zajímavé a kvalitní turistické destinace na pozadí podpory udržitelného 
cestovního ruchu ve státech Evropské unie.

Každý ročník soutěže se zaměřuje na jiné téma. Destinace prezentované v tomto 
katalogu soutěžily o možnost používat značku Evropské destinace nejvyšší kvality 
v následujících oblastech:
•  Cestovní ruch a chráněná území – vítěz České Švýcarsko
•  Voda jako turistický cíl – vítěz Bystřicko
•  Obnova hmotného dědictví – vítěz Slovácko
•  Cestování bez bariér – vítěz Lipno

Jsem rád, že se agentura CzechTourism může podílet na organizaci soutěže EDEN 
v České republice.

Na stránkách této brožury se můžete blíže seznámit se čtyřmi vítěznými a devíti 
finálovými destinacemi z let 2009–2013, které vám představí zajímavosti svého 
kraje. Cestovním kancelářím mohou být inspirací při přípravě individuálních 
i skupinových balíčků, ostatním nabídnou tipy na trávení volného času. Protože 
se jedná o vskutku jedinečná a mnohdy dosud neobjevená místa, věřím, že tento 
katalog podnítí váš zájem o jejich návštěvu.

Ing. Rostislav Vondruška
Generální ředitel CzechTourism
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Mapa České republiky
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Lesy táhnoucí se, kam oko 
dohlédne, hluboké rokle 
a soutěsky, průzračné bystřiny 
a mohutné věže pískovcových 
měst. Takový nevšední 
svět na vás čeká v krajině 
plné tajemství – v Českém 
Švýcarsku.
Národní park České Švýcar-
sko spolu se sousedním Sas-
kým Švýcarskem představují 
ideální místo pro odpočinek 
a načerpání nových sil. Přiro-
zená krása krajiny s roman-
tickými zákoutími, lidovou 
architekturou a krásnými 
vyhlídkami vybízí k obje-
vování a poznávání. Kromě 
tradiční pěší turistiky si zde 
místo našla i cykloturistika, 

projížďky na koních, golf či 
výlety lodí po Labi. 
České Švýcarsko je od května 
2009 nositelem význam-
ného ocenění. Tím je titul 
„Evropská destinace nejvyšší 
kvality“ za Českou republiku 
v kategorii „Cestovní ruch 
a chráněné oblasti“. Tento 
titul řadí České Švýcarsko 
mezi dvacet jedna nejvý-
znamnějších evropských 

turistických regionů. Při-
jměte prosím naše pozvání 
a seznamte se s krajinou 
plnou skalních roklí, vyhlídek 
a podstávkových domů.
Českosaské Švýcarsko – zno-
vuobjevená divočina. Aneb to 
musíte vidět….
Britské nakladatelství Bounty 
Books přidalo České Švý-
carsko k pěti stovkám míst 
v divočině, která stojí za to 
navštívit. V populární cesto-
vatelské edici „Must-visit 501“ 
ho zařadilo do nové publikace 
„Wild Places“ vedle Yose-
mitského národního parku 
v USA, jihoamerických Gala-
pág nebo slovenských Pienin 
a Malé Fatry.

Dolský mlýn

Pohled z Mariiny vyhlídky k Suchému vrchu
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1. den: příjezd do Děčína, 
prohlídka zámku a nábřeží 
v Děčíně, odjezd autem nebo 
lodí do Hřenska – ubytování 
v hotelu Praha.
2. den: Soutěsky Kame-
nice – jízda na pramicích 
v Edmundově soutěsce, 
pěšky na Mezní Louku 
a potom po Gabrielině stezce 
podél skal až na největší 
pískovcovou skalní bránu 
v Evropě – Pravčickou bránu. 
Návrat do Hřenska. 
Cena: 1600 Kč / 58 EUR 
(cena zahrnuje ubytování, 
jízdu na lodičkách a vstup 
na Pravčickou bránu, jízdu 
parníkem a vstup na zámek)

1. den: příjezd do Krásné 
Lípy, ubytování v moderním 
komplexu Aparthotelu Lípa-
-resort, prohlídka interaktivní 
expozice o národním parku 
v Domě Českého Švýcarska, 
návštěva místního Křinického 
pivovaru.
2. den: Köglerova naučná 
stezka – okruh malebnou pří-
rodou Národního parku České 
Švýcarsko včetně Kyjovského 
údolí a rozhledny na Vlčí 
hoře. 
Možnost volby okruhů:  
5–20 km. Začátek i konec 
v Krásné Lípě na náměstí.
Cena: 1200 Kč / 45 EUR (cena 
zahrnuje ubytování, vstupné 
do expozice)

Dvoudenní program

Krásná Lípa – vstupní brána 
do Českého Švýcarska

Krásná Lípa– 
Dům Českého Švýcarska–
Köglerova naučná stezka

Itineráře
Dvoudenní TOP okruh

Proplujte Českým 
Švýcarskem

Děčín–Hřensko– 
soutěsky Kamenice– 
Pravčická brána

Gabrielina stezka

Jeskyně víl

Tipy na ubytování
Aparthotel Lípa: 
Krásná Lípa
www.lipa-resort.cz 
Kapacita 90 lůžek
Hotel Praha: Hřensko 
www.hotel-hrensko.cz 
Kapacita 78 lůžek
Hotel Zámeček: 
Rynartice – Jetřichovice 
www.hotel-zamecek.cz 
Kapacita 45 lůžek
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Kyjovské údolí

Plavba na lodičkách ve Hřensku

Podstávkový dům v Kamenické Stráni

Pravčická brána a slunce

1. den: příjezd do Ostrova, 
ubytování v hotelu Ostrov. 
Prohlídka skalního města 
Tiské stěny, okruh o délce 
4 km z obce Tisá, večer rela-
xace v hotelu s možností  
využití wellness.
2. den: odjezd do obce 
Sněžník, výstup po čer-
vené a zelené turistické 
trase na Děčínský Sněžník 
(Drážďanská vyhlídka a roz-
hledna) – nejvyšší stolovou 
horu v Českém Švýcarsku, 
oběd v restauraci Zlatá lípa 
v Děčíně-Jalůvčí a návštěva 
Pastýřské stěny s výhledem 
na labský kaňon a město, 
případně návštěva ZOO 
v Děčíně.
Cena: 1500 Kč / 55 EUR (cena 
zahrnuje ubytování včetně 
možnosti využití wellness, 
vstup na rozhlednu, oběd, 
vstup do ZOO)

Dvoudenní program

Tiské stěny a Sněžník

Ostrov–Tisá–Sněžník–Děčín

Pravčická brána

Národní přírodní památka −
jeden z nejznámějších mor-
fologických útvarů českých 
skalních měst, který se 
nachází 3 km od Hřenska. 
Svými rozměry (výška klenby 
16 m a šířka téměř 27 m, šíře 
oblouku 7–8 m) je největší 
pískovcovou skalní bránou 
v Evropě.
www.pbrana.cz

Speciální tip

IC Dům Českého Švýcarska 
Křinické nám. 1161/10 
Krásná Lípa 
informace@ceskesvycarsko.cz 
+420 412 383 413 
www.ceskesvycarsko.cz

Tipy na stravování
Hotel Ostrov: Tisá 
www.hotelostrov.com
Restaurace Na Stodolci: 
Chřibská 
www.nastodolci.cz 
Restaurace Starý klub: 
Česká Kamenice 
www.staryklub.cz Důležité weby destinace 

www.ceskesvycarsko.cz



10 EDEN – Excelentní destinace v Česku

Žatecko

Žatec má písemně doloženou 
tisíciletou historii, ve níž 
hraje dominantní roli 
prvotřídní chmel, který se 
na Žatecku pěstuje. Město 
je také kandidátem na zápis 
do seznamu památek 
UNESCO.

Chmelařské a pivovarské 
tradice reprezentuje zábavný 
a naučný komplex Chrám 
Chmele & Piva nacházející se 
v zóně technických památek 
chmelařství žateckého regio- 
nu. Žatec je právem označo-
ván za „Mekku všech chme-
lařů a pivařů“.  Každý, kdo 
miluje chuť dobrého piva, by 
měl jednou za život navštívit 
Žatec. Pak teprve skutečně 
porozumí, o co vlastně u piva 
jde. Jak říkáme: Kdo tu 
nebyl – jako kdyby nežil … 
Turistický areál Chrám 
Chmele & Piva je určen 
návštěvníkům jakéhokoliv 
věku a národnosti. Zaujímá 
značnou část královského 
města Žatec.

Součástí zážitkového areálu je:
▪  vyhlídková věž zvaná Chme-
lový maják
▪  Labyrint z chmelových žoků
▪  plně funkční Chmelový orloj 
▪  největší Chmelařské 
muzeum na světě 
▪  Minipivovar a nekuřácká 
restaurace U Orloje 
▪  Klášterní zahrada vzdálená 
200 metrů od areálu
▪  Galerie Sladovna, rene-
sanční objekt s infocentrem

Důležité upozornění! 
Chrám Chmele & Piva není 
zcela běžnou turistickou de-
stinací. Vnímaví jedinci zde 
totiž skutečně mohou dojít 
k poznání podstaty fenoménu 
českého piva – totiž proč pivo 
neustále chutná.

Itineráře
Víkendový pobyt

Do Mekky všech pivařů

Příjezd v pátek večer nebo 
v sobotu ráno. Ubytování 
v hotelu.
1. den: dopoledne: pro-
hlídka centra královského 
města Žatec s výstupem 
na radniční věž. Možnost 
objednání komentované pro-
hlídky města v několika jazy-
cích. Oběd v některé z restau-
rací v centru města. 
Po obědě: prohlídka turis-
tického areálu Chrám  
Chmele & Piva, zhlédnutí 
odbíjení unikátního Chmelo-
vého orloje, návštěva blízké 
Klášterní zahrady. 
Odpoledne: návštěva well-
ness centra v hotelu Zlatý 
Lev následovaná slavnostní 
večeří v restauraci U Orloje 
a spojená s ochutnávkou piva 
z místního minipivovaru.
2. den: dopoledne: pro-
hlídka Chmelařského muzea, 
největšího svého druhu 
na světě. Oběd v restauraci 
U Orloje.
Odpoledne: možnost 
návštěvy nedaleké Galerie 
Sladovna. V minulosti se tu 
vyráběl slad, dnes je v patře 
renesanční budovy malá 
galerie. 
Po absolvování popsaného 
itineráře návštěvník pochopí, 
proč některé pivo může 
opravdu chutnat. Další turi-
stické cíle ve městě a okolí 
dle doporučení informačních 
center ve městě.

Tipy na ubytování
Hotel Zlatý Lev: 
www.zlaty-lev.cz 
Kapacita 60 lůžek
Hotel U Hada: 
www.zatec-hotel.cz
Kapacita 44 lůžek

Chmelový maják
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IC Galerie Sladovna 
Masarykova 356, Žatec
+420 725 861 895
info@chchp.cz
www.chchp.cz

Jednodenní výlet

Chrám Chmele & Piva 

Dopoledne: příjezd 
do Žatce, prohlídka Chrámu 
Chmele & Piva – Chmelový 
maják s vyhlídkou, Labyrint 
a zhlédnutí odbíjení Chme-
lového orloje (cca 1 hodina, 
80 Kč / 4 EURA). Oběd 
a ochutnávka piva uvařeného 
v minipivovaru U Orloje. 
Po obědě návštěva blízké 
Klášterní zahrady.
Odpoledne: prohlídka 
sousedního Chmelařského 
muzea (cca 1 hodina, 
60 Kč / 2,5 EURA). Je možné 
zařadit také prohlídku neda-
lekého centra královského 
města Žatec individuálně 
nebo s průvodcem. Rezer-
vace prohlídek a informace 
na stránkách: 
www.chchp.cz.

Chrám Chmele & Piva 
s výstupem na Chmelový 
maják

Ze 45 metrů vysoké věže 
Chmelového majáku se nabízí 
unikátní výhled na celou 
krajinu Žatecka. Po sestupu 
do budovy starého chmelo-
vého skladu se návštěvníci 
zábavnou formou seznámí 
s postupem skladování 
chmele a s jeho obchodo-
váním. Město Žatec bývalo 
centrem světového obchodu 
s chmelem. Během prohlídky 
návštěvníci porozumí základ-
ním principům potřebným 
pro výrobu chutného piva.
www.chchp.cz

Speciální tip

Tipy na stravování
Restaurant U Orloje: 
Žatec, www.beertemple.cz
Restaurant Černý Orel: 
Žatec, www.hotelzatec.cz
Restaurant U Hada:
Žatec, www.zatec-hotel.cz

Město, kde je pivo doma

Chrám Chmele & Piva

Chmelový orloj

Chrám Chmele & Piva – varny

Důležité weby destinace 
www.beertemple.cz
www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
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Křivoklátsko

Lovecký hvozd českých 
knížat a králů s hrady 
Křivoklát, Krakovec, Týřov, 
Jenčov, Točník a Žebrák, 
řeka Berounka – ráj vodáků 
a trampů. To je Křivoklátsko.

Pro svou panenskou přírodu 
s řekou Berounkou, hlubo-
kými údolími, mozaikou 
holých skal, sutí a tajemných 
lesů bylo Křivoklátsko již 
roku 1977 vyhlášeno biosfé-
rickou rezervací UNESCO. 
Její plocha zaujímá celých 
628 km2.
Oblíbenými výletními 
místy jsou hrady Křivoklát, 
Točník a Žebrák, dále pak 
Krakovec, Týřov, Hamou-
sův statek a Skryjská 
jezírka. Vodáky a trampy 
přitahuje řeka Berounka. 
Za návštěvu stojí Památ-

ník Joachima Barranda 
ve Skryjích, pamětní síň 
Oty Pavla v branovském 
Luhu, Muzeum motocyklů 
v Křivoklátě, zámek Nižbor 
a oppidum ve Stradonicích.
Křivoklátsko mají rádi i fil-
maři. Točila tu Angelina 
Jolie, Matt Damon i Elijah 
Wood. Poklonu složili Kři-
voklátsku tvůrci adaptace 
středověké legendy Tristan 
a Isolda. Prohlásili, že projeli 
celou Evropu, ale tajupl-
nější a romantičtější lesy 
než na Křivoklátsku jinde 
nenašli.

Itineráře
Víkendový pobyt 
(červenec–srpen)

Za chlebem a kozím sýrem

Sobota: „Za vůní chleba 
na Hamousově statku 
ve Zbečně.“ Pokud se sem 
vypravíte, naučíte se umění 
výroby chleba. Nejdříve 
pomůžete zadělat těsto, pak 
roztopíte pec, vymetete ji 
a nasázíte do ní kulaťoučké 
pecny. Vůně čerstvě pečeného 
chleba vás omámí, a co pak 
teprve jeho chuť!
Neděle: „Rájem trilobitů.“ 
Návštěvníky Kozí farmy 
ve Skryjích čeká ochutnávka 
skvělých kozích sýrů, kefíru 
a jogurtů. Potom můžete 
vyrazit s nordicwalkingovými 
holemi, s průvodcem i bez 
něho pěšky na hrad Týřov 
a Skryjská jezírka.

Orientační cena:
500–1000 Kč / 20–40 EUR
www.krivoklatsko.cz

Tipy na ubytování
Hotel Lions Nesuchyně: 
www.stredisko-
-nesuchyne.cz

Středověký hrad Křivoklát

Berounka
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Tří- až čtyřdenní pobyt

Na řece Berounce

Chrást u Plzně–Roztoky 
(–Račice)

Večer: Příjezd do 
Chrástu, postavení tábo ra 
u Dolanského mostu.
První den: Plavba na kánoi 
po řece Berounce. Cestou 
návštěva zříceniny hradu 
Libštejn, navečer utáboření 
v Liblíně.  
Druhý den: Plavba na kánoi 
z Liblína kolem zříceniny 
hradu Krašov Přírodním 
parkem Horní Berounka až 
do kempu ve Zvíkovci. 
Třetí den: Ve Zvíkovci vstu-
pujete do Křivoklátska, bio-
sférické rezervace UNESCO 
a nejkrásnějšího úseku řeky 
Berounky – Údolí zlatých 
úhořů. Cestou uvidíte roman-
tickou zříceninu hradu Týřov, 
pověstmi opředenou Čertovu 
skálu, Kouřimeckou rybárnu, 
kultovní hostinec U Rozvěd-
číka a Pamětní síň Oty Pavla 
v Branově. Večer utáboření 
ve Višňové. Plavbu je možné 
o den prodloužit a pokračovat 
z Roztok do Zbečna (Hamou-
sův statek) a vaši pouť ukončit 
až v Račicích.  

Orientační cena: 
1000–1500 Kč na osobu/den

Křivoklát

Křivoklát patří k nejvý-
znamnějším a nejstarším 
královským hradům v České 
republice, jeho počátky sahají 
do 12. století. Hrad je otevřen 
celoročně a probíhají zde 
různé kulturní akce.
www.krivoklat.cz

Speciální tip

Informační a vzdělávací 
středisko Křivoklát-Budy 
Náměstí Svatopluka 
Čecha 82, Křivoklát
+420 313 558 123 
+420 313 558 101 
proskova16@seznam.cz
www.is-krivoklat.cz

Tipy na stravování
Hospoda U Jezzu: 
Jez Roztoky
270 23 Roztoky

Turistika

Hrad Krakovec

Rozhledna Velká Buková

Berounka

Důležité weby destinace 
www.krivoklatsko.cz
www.zbecno.cz
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Polabí

Polabská nížina je rájem pro 
cyklisty všech výkonnostních 
i věkových kategorií. Pohodu 
a klid na duši navodí borové 
lesy, klidná hladina Labe, 
úrodná pole a louky.
Řeka Labe láká člověka 
ke svým břehům od pra-
dávna. Polabí je oblast 
s bohatou historií. Ať už jsou 
to historická města, malebné 
vesničky nebo starobylé 
hrady a zámky. Oblast je 
spjata s takovými jmény, jako 
je král Jiří z Poděbrad, kníže 
Václav, hrabě Špork, spiso-
vatel Bohumil Hrabal nebo 
hudební skladatel Bedřich 
Smetana. Vinařská oblast 
v okolí Mělníka produkuje 
výborná zemská vína, která 
stojí za to ochutnat. 
Labe bylo, je a bude 
dopravní cestou. Jeho vody 
brázdí výletní lodě Král Jiří 

a Blanice. Výletní loď Král 
Jiří kotví v Poděbradech 
v přístavišti na Zámeckém 
nábřeží. Během hlavní 
sezóny od května do září 
si můžete během plavby 
pochutnat i na dobrotách 
lodní kuchyně. Nabízeny 
jsou dvě trasy: okružní 
plavba z Poděbrad na sou-
tok Labe a Cidliny a zpět 
a okružní plavba směr 
Nymburk. 
Druhou výletní lodí je Bla-
nice, která spojuje Hrabalovo 
Kersko, nedaleké Hradišťko 
a historickou vesnici řemesel 
a její bylinné zahrady Botani-
cus v Ostré.

Tipy na ubytování
Hotel Bellevue Tlapák:
www.hotel-bellevue---tlapak-
podebrady.az-ubytovani.info
Kapacita 98 lůžek
Spa Hotel Felicitas:
www.spahotelfelicitas.cz 
Kapacita 104 lůžek

Itineráře
Jednodenní výlet

Mělník

Příjezd do Mělníka. 
Prohlídka kostnice v kostele 
sv. Petra a Pavla, která je 
spolu s kostnicí v Kutné Hoře 
jednou z největších v České 
republice. Návštěva neda-
lekého mělnického zámku 
s průvodcem. Součástí pro-
hlídky jsou také vinné sklepy 
Jiřího Lobkowicze s ochut-
návkou vína. Z terasy zámku 
a zámecké restaurace se 
nabízí unikátní výhled na sou-
tok Labe s Vltavou a mělnické 
vinice. Regionální muzeum 
v kapucínském klášteře zachy-
cuje minulý i současný život 
obyvatel na Mělnicku. Záro-
veň se specializuje na historii 
výroby kočárků v Čechách 
a na české vinařství. Návštěva 
části mělnického podzemí, 
kde se nachází nejširší 
studna v České republice, 
která pochází ze 14. století. 
Závěrečná procházka podél 
městských hradeb.

Orientační cena: 
Kostnice 30 Kč, vyhlídková 
věž 50 Kč, zámek 110 Kč,
vinný sklep 40 Kč 
www.lobkowicz-melnik.cz
Regionální muzeum 35 Kč
www.muzeum-melnik.cz
Mělnické podzemí 50 Kč
Celkem: 315 Kč / 11,7 EURA

Poděbrady, Hotel Bellevue

Loď Král Jiří
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Víkendový pobyt

Lázeňská atmosféra 
s dotykem historie 

Poděbrady–Nymburk– 
Libice nad Cidlinou

1. den (pátek): Příjezd 
do Poděbrad v dopoledních 
hodinách, ubytování. 
2. den (sobota): Procházka 
lázeňskou kolonádou a ochut-
návka poděbradské minerálky, 
jejíž prameny se nachází přímo 
na kolonádě a v jejím okolí. 
Přestávka v kavárně Charlotte 
z 20. let 20. století. Kolonáda 
vás zavede na náměstí, kde 
stojí památník Jiřího z Podě-
brad a zámek. Na závěr dne 
doporučujeme pobyt v jednom 
z lázeňských wellness center.
3. den (neděle): Pod zám-
kem je přístav, kde kotví 
okružní vyhlídková loď Král 
Jiří, která vás zaveze buď 
do Libice nad Cidlinou, nebo 
do Nymburka. Na soutok je 
možné také dojet vyhlídkovým 
vláčkem nebo nově historic-
kým autíčkem. V Libici se 
nachází slovanské hradiště, 
které v dávných dobách obýval 
rod Slavníkovců. Po návratu 
do Poděbradech navštívíte 
Havířský kostelík nebo se pro-
jdete oborou kolem jízdárny až 
k místnímu jezeru.

Orientační cena: 
ubytování 2000 Kč / na osobu 
se snídaní
5000 Kč regenerační / lázeň-
ský pobyt
stravování individuální
Výletní loď Král Jiří 150 Kč
Památník krále Jiřího 20 Kč
www.polabi.com
Celkem: 315 Kč / 11,7 EURA

Tipy na stravování
Café Charlotte:
Poděbrady
www.
cafecharlottepodebrady.cz

Botanicus v Ostré nad 
Labem

V Ostré se nachází malebná 
historická vesnička řeme-
sel s přilehlými bylinnými 
zahradami.  Zde se podíváte 
na ukázky tradičních řemesel 
a umění a dostanete příleži-
tost si některá vyzkoušet. 
Pravidelně se zde pořádají 
také historické slavnosti. 
U břehu řeky kotví výletní loď 
Blanice. 
Ta vozí turisty do nedalekého 
Kerska a Hradišťka a poté 
opět zpět do Ostré.
www.botanicus.cz

Speciální tip

Turistické informační 
centrum Poděbrady 
Jiřího náměstí 19
Poděbrady
+420 325 511 946 
ticpodebrady@polabi.com
www.polabi.com

Regionální muzeum Mělník, expozice sklep, sudy

Večer na břehu Labe

Soutok Labe a Vltavy

Polabí

Důležité weby destinace 
www.polabi.com
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Posázaví

Vítejte v kraji, kterému dala 
jméno jedna z nejkrásnějších 
českých řek – Sázava.
V kraji plném přírodních 
krás, historických zajímavostí 
i tajuplných legend. 
V regionu Posázaví můžete 
vyrazit za nevšedními zážitky, 
dobrodružstvím i dobrou 
zábavou. Posaďte se do lodi 
a nechte se unášet vlnami 
Zlaté řeky, jak Sázavu kdysi 
přejmenovali trampové. Její 
vlny vás zanesou k dravým 
peřejím, kouzelným mean-
drům, tichým zákoutím, str-
mým skaliskům, malebným 
vyhlídkám a odhalí jedinečné 

důkazy staleté historie. Kraji-
nou plnou lesů, luk a pastvin 
můžete putovat také pěšky, 
na kole, na koňském hřbetě, 
v balonu nebo legendárním 
Posázavským pacifikem. Ať 
už dáváte přednost návštěvě 
památek, posezení s přáteli 
u dobrého jídla a pití, sportu 
nebo adrenalinovým zážit-
kům, s návštěvou Posázaví 
určitě neváhejte.

3–4denní  pobyt

Pobyt na řece: Sázava – 
Pikovice

1. den: příjezd do Sázavy, 
prohlídka Centra sklářského 
umění a Sázavského kláštera. 
Odpoledne lodí do Čerčan, 
cestou prohlídka zříceniny 
hradu Zlenice a zříceniny 
Stará Dubá.

Orientační cena:
1000–1500 Kč na osobu/den

2. den: z Čerčan lodí 
do Týnce nad Sázavou. Cestou 
prohlídka kostela sv. Havla 

Itineráře
Víkendový pobyt

Sklo, památky a aktivní 
relaxace

Sobota: příjezd do Českého 
Šternberka, dopoledne pro-
hlídka hradu, oběd v Parkho-
telu, odpoledne lodí po řece 
nebo na kole do Sázavy. Noc-
leh ve sportovně-relaxačním 
areálu Sázavský ostrov. 
Neděle: prohlídka Centra 
sklářského umění a Sázav-
ského kláštera a odjezd. 

Orientační cena:
1500–2000 Kč / 60–80 EUR
www.posazavi.com

a kostela sv. Petra a Pavla 
v Poříčí nad Sázavou a zříce-
niny hradu Zbořený Kostelec. 
V Týnci nad Sázavou navštivte 
hrad a muzeum kameniny. 
Hradní věž je letním sídlem 
netopýra velkého.

Orientační cena:
1000–1500 Kč na osobu/den

3. den: z Týnce poplujete 
jedním z nejkrásnějších úseků 
řeky Sázavy do Pikovic. Ces-

tou prohlídka Vojenského 
technického muzea v Leša-
nech, kamenného viaduktu 
v Žampachu nebo bývalých 
dolů v Jílovém. Program je 
náročný, a proto stojí za zvá-
žení, zda pobyt o jeden den 
neprodloužit.

Orientační cena:
1000–1500 Kč 
na osobu/den

Hrad Český Šternberk

Klášter Sázava
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Tipy na stravování
Relaxačně-pobytový areál 
Sázavský ostrov: Sázava
www.sazavskyostrov.cz

Tipy na ubytování
Relaxačně-pobytový areál 
Sázavský ostrov: Sázava
www.sazavskyostrov.cz
Kapacita 75 lůžek
Penzion Korálek:
www.penzionkoralek.cz
Kapacita 8 lůžek

Centrum sklářského umění, 
huť František, Sázava

V autentickém prostředí 
návštěvníkům poskytne 
nevšední svědectví o důvtipu, 
vynalézavosti a zručnosti 
sklářů. Například prostřednic-
tvím unikátní sbírky děl, která 
vytvořili sklářští výtvarníci 
na mezinárodních sympoziích 
v Novém Boru. Umělci křehké 
krásy nechají nahlédnout 
pod pokličku svého řemesla 
také prostřednictvím tvůrčích 
pobytů, diskusí, přednášek 
a konferencí.
www.cestyskla.cz

Speciální tip

Informační a kulturní 
centrum Sázava
Náměstí Voskovce 
a Wericha 280, Sázava
+420 327 320 763 
+420 604 272 199
infocentrum@mestosazava.cz 
www.mestosazava.cz

Lodě na řece Sázavě

Hrad Týnec nad SázavouŘeka Sázava

Centrum sklářského umění Sázava, huť FrantišekHrad Český Šternberk

Důležité weby destinace 
www.posazavi.com
www.hradceskysternberk.cz
www.klaster-sazava.cz



Stezka korunami stromů Lipno

Lipno
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Sezóna na Lipně nikdy 
nekončí. Jen u nás si zábavu, 
adrenalin i odpočinek může 
dopřát opravdu každý, a to 
po celý rok. Lipno nás baví!
Lipno je ideálním místem 
pro vaši dovolenou. Sezóna 
na Lipně nikdy nekončí! Díky 
široké nabídce volnočasových 
aktivit si pobyt na Lipně užije 
každý člen rodiny. Koupání, 
vodní sporty i cyklo/in-
-line stezka jsou samozřej-
mostí. Spousta zábavy čeká 
v Active Parku Lipno nebo 
při návštěvě unikátní Stezky 

v korunách stromů. Lipno 
prostě baví! V zimě tomu není 
jinak. Skiareál Lipno nabízí 
8,5 km sjezdovek, tři čtyřse-
dačkové lanovky, dvě výuková 
hřiště a spoustu zábavy pro 
malé i velké. Pro milovníky 
běžeckého lyžování jsou tu 
upravené stopy. Fenoménem 
je také bruslení na zamrzlé hla-
dině lipenského jezera.

Lipno nad Vltavou

Plavba lodí
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Itineráře

Tipy na ubytování
Přehled ubytovacích 
zařízení, ve kterých 
vám Infocentrum Lipno 
bezplatně zprostředkuje 
ubytování, naleznete 
na www.lipno.info/ubytovani

Jednodenní výlet

Výlet korunami stromů

Stezka korunami stromů 
následovaná sjezdem 
na koloběžce. Z centrálního 
parkoviště ke Stezce korunami 
stromů pěšky, dolů sjezd 
na koloběžce.

Cena za osobu: 329 Kč

Jezerní cyklo/in-line stezka 

patří k nejkrásnějším stez-
kám v České republice. Vede 
z Lipna nad Vltavou do Přední 
Výtoně a odtud po silnici 
s nízkou frekvencí provozu 
do Frýdavy. Za použití přívozu 
se lze dostat do Frymburku 
a odtud zpět do Lipna. Celková 
délka okruhu je 21 km. V úseku 
Lipno nad Vltavou – Frymburk 
je stezka v délce 8 km ve večer-
ních hodinách osvětlena.

Skiareál Lipno 

je nejkomplexnějším rodin-
ným lyžařským areálem 
v České republice. Čekají 
na vás perfektně upravené, 
bezpečné a uměle zasněžované 
sjezdovky, bezplatná špičkově 
vybavená výuková hřiště 
s pojízdnými pásy, bezplatný 
skibus, zdarma velkokapacitní 
parkoviště přímo u lanovky, 
tři čtyřsedačkové lanovky, 
skicrossové dráhy a snowpark, 
top lyžařská škola, top půj-
čovna lyžařského vybavení, 
WiFi připojení zdarma.

Prodloužený víkend 
(3–4 dny)

Aktivní víkend u Lipna

1. den: Stezka korunami 
stromů následovaná sjezdem 
na koloběžce.
Aquaworld Lipno.
2. den: Výlet na kole nebo 
in-line bruslích po Jezerní 
cyklo/in-line stezce. Plavba 
lodí po Lipenské přehradě.
3. den: Návštěva lanového 
parku a bobové dráhy.

Cena za osobu, vč. půjčení 
vybavení na celý den: 
1478 Kč

Týdenní pobyt

Lipno v zimě

Sobota: Příjezd, ubytování, 
procházka po Lipně nad 
Vltavou
Neděle: Lyžování
Pondělí: Lyžování, Stezka 
korunami stromů
Úterý: Lyžování
Středa: Bobová dráha, Aqua-
world, Hopsárium
Čtvrtek: Lyžování, Aqua-
world – bazén + sauna
Pátek: Lyžování, 
indoorové sporty 
ve SportAreně Lipno
Sobota: Odjezd

Cena za osobu, vč. půjčení 
vybavení na celý den: 
3580 Kč

Týdenní pobyt

Lipno v létě

Sobota: Příjezd, ubytování, 
procházka po Lipně nad Vltavou
Neděle: Plavba elektročlu-
nem po Lipenském jezeře
Pondělí: Lanový park, 
Bobová dráha
Úterý: Plavba parníkem 
po Lipenské přehradě, večerní 
prohlídka Stezky korunami 
stromů Lipno spojená s kon-
certem (pouze v hlavní letní 
sezóně)
Středa: Výlet na kole nebo 
in-line bruslích po Jezerní 
cyklo/in-line stezce (na kole 
s alternativou prodloužení 
na Vítkův Hrádek, příp. 
do Vyššího Brodu)
Čtvrtek: Stezka korunami 
stromů následovaná sjezdem 
na koloběžce, Aquaworld Lipno
Pátek: Koupání v jezeře s alter-
nativou indoorových sportů
Sobota: Odjezd

Cena za osobu, vč. půjčení 
vybavení na celý den: 
2460 Kč

Na koloběžce ze Stezky korunami stromů

Bobová dráha, Lipno nad Vltavou
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Infocentrum Lipno 
382 78 Lipno nad Vltavou 87 
+420 380 736 053
+420 731 410 800
infocentrum@lipno.info 
www.lipno.info

Tipy na stravování
Lipno nad Vltavou 
disponuje množstvím 
restaurací jak s českou, 
tak i s evropskou 
kuchyní. Všechna 
stravovací zařízení 
jsou v docházkové 
vzdálenosti, některá jsou 
i bezbariérová.

Stezka korunami 
stromů Lipno

První Stezka korunami 
stromů v České republice 
nabízí jedinečnou kombinaci 
zážitků. Na stezce dlouhé  
675 metrů naleznete kromě 
jedinečné vyhlídky ze 40met-
rové věže i spoustu dobro-
družství. To vše dělá ze stezky 
ideální výletní cíl pro aktivní 
návštěvníky, rodiny i seniory.
www. 
stezkakorunamistromu.cz

Speciální tip

Bobová dráha Lipno  

se svou délkou (1 km) i rozma-
nitostí (21 zatáček, 2 tunely 
a terénní zlomy) řadí ke svě-
tové špičce. Děti od 3 let jezdí 
s rodiči, návštěvníci ve věku 
od 8 do 100 let bobují sami 
nebo ve dvojici.

Lanový park Lipno

je ideální odpočinkovou 
i lehce adrenalinovou akti-
vitou. Je zde několik druhů 
lanových cest a zakončovací 
sjezd „FLY kladkou“ nad 
hladinou rybníka, který je 
opravdovým zážitkem pro 
děti i dospělé. Asistence 
vyškolených instruktorů je 
samozřejmostí.

Aquaworld Lipno 
& Hopsárium Lipno

jsou skvělým místem, kde je 
možné relaxovat za každého 
počasí. Můžete zde odpočívat 
ve vířivce nebo si zaplavat 
v bazénu. Děti se mohou 
vydovádět na skluzavce 
a v bazénu s protiproudem. 
Ve stejné budově se nachází 
i Hopsárium, kde si přede-
vším děti mohou zařádit 
na skluzavkách, prolézačkách 
a nafukovacích atrakcích.

Aquaworld Lipno

Lanový park Lipno

Jezerní cyklo/in-line stezka

Osvětlená Stezka korunami stromů
Důležité weby destinace 
www.lipno.info
www.lipnoservis.cz
www.stezkakorunamistromu.cz
www.lipnocard.cz

Speciální tip
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Krkonoše

Krkonoše – jedinečné 
navenek, přátelské 
uvnitř. Jsou nejvyšší, 
nejnavštěvovanější, jediné 
s vysokohorským rázem 
a neuvěřitelně pestrou 
přírodou. 
Krkonoše jsou ostrůvek 
Arktidy uprostřed Evropy, 
království otužilých rostlin 
a živočichů, svérázných 
lidí a zvyků. Svět obestřený 
kouzlem mocného ducha hor, 
přísného, ale spravedlivého 
Krakonoše. 
Nový projekt „Krkonoše bez 
bariér“ si klade za cíl lepší 
zpřístupnění Krkonoš pro 
návštěvníky se sníženou 
pohyblivostí. Týká se to pře-
devším tělesně postižených, 
vozíčkářů, ale také rodin 
s kočárkem či dětmi, seniorů 
a dalších. Jednoduše všech, 
kteří mají rádi hory, ale 
potřebují při svých výletech 
dobře schůdné stezky, a kteří 
ocení na trase možnost odpo-
činku a občerstvení.
Všechny trasy TOP 10 a sou-
časně i informace o bezba-
riérovosti turistických cílů 
jsou pro veřejnost dostupné 
na www.krkonose.eu.

Příroda v Krkonoších je výji-
mečná. Jedině v Krkonoších 
najdeme strmé ledovcové kary 
i rozlehlé horské louky. Jejich 
drsná krása a rozmanitá 
krajina každého z návštěv-
níků ohromí. Pro zachování 
její krásy a bohatství byly 
Krkonoše již v roce 1963 
vyhlášeny národním par-
kem. Od roku 1992 jsou pak 
na seznamu biosférických 
rezervací UNESCO. Projekt 
Krkonoše bez bariér zmapoval 
vytipované trasy vhodné pro 
hendikepované. Krkonoše 
jsou tak nyní dostupné pro 
všechny.
http://gis.krnap.cz/map

Tipy na ubytování
Hotel Lázeňský dům Terra: 
kapacita 70 lůžek
Hotel Omnia: 
kapacita 110 lůžek
Apartmán Na Sluneční 
stráni: kapacita 12 lůžek
www.janskelazne.cz

Cesta na Zlaté návrší

Pančavský vodopád
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Jednodenní výlet

Z Horních Míseček 
k prameni Labe

Náročnější trasa s velkým pře-
výšením, které lze překonat 
autobusem nebo autem.
Cesta je vhodná pro seniory 
a osoby pohybující se s holemi. 
Je sjízdná pro kočárky 
a bez větších omezení též 
pro mechanické i elektrické 
vozíky. Obsluha parkoviště 
na Horních Mísečkách může 
držitelům průkazu ZTP vydat 
povolení ke vjezdu motorovým 
vozidlem na Vrbatovu boudu. 
Labe začíná svou 1154 km 
dlouhou pouť na Labské louce. 
Jeho pramen je upravený pro 
turistické účely a nachází se 
ve výšce 1386 m nad mořem. 
U pramene na kamenné stěně 
jsou barevné znaky 26 význam-
ných měst, jimiž Labe protéká 
na cestě do Severního moře.
Krásné výhledy na Sněžné 
jámy, Violík, Kotel, Kozí 
hřbety, Luční a Studniční horu, 
Sněžku. Možnost občerstvení 
na Labské a Vrbatově boudě.

Tipy na stravování
Labská bouda: 
www.labskabouda.cz

Itineráře
Prodloužený víkend

Víkend pro hendikepované 
v Janských Lázních

1. den: ubytování, prohlídka 
Janských Lázní a kolonády.
2. den: výlet na Černou horu 
kabinkovou lanovkou, která 
přepravuje i vozíčkáře. Cesta 
po šotolinové stezce k televiz-
nímu vysílači a k rozhledně 
na Černé hoře. Na zpáteční 
cestě možnost využití lanovky 
nebo sáňkařské dráhy s asfal-
tovým povrchem a s příleži-
tostí občerstvení na Zinnecke-
rově boudě.
3. den: výlet do Pece pod 
Sněžkou (nízkopodlažním 
autobusem nebo autem) 
a kolem nové dolní stanice 
lanovky na Sněžku ke kapličce 
v Obřím dole. Úžasná scenérie 
ledovcového údolí.
4. den: dopoledne výlet 
z Janských Lázní na Hoff-
manovu boudu s možností 
občerstvení. Jedna z tras TOP 
10, odpoledne odjezd.

Sněžka (1603 m n. m.)

Nejvyšší hora České republiky, 
která vznikla tvarováním tří 
ledovců. Nová lanová dráha 
(čtyřmístná kabinka) vás 
z Pece pod Sněžkou doveze až 
na vrchol. Není uzpůsobena 
pro vozíčkáře. Je vhodná pro 
kočárky a osoby s holemi.
www.snezkalanovka.cz

Speciální tip

RTIC Krkonoše
Krkonošská 8 
543 01 Vrchlabí
+420 499 405 744
info@krkonose.eu 
www.krkonose.eu

Hořec tolitový

Mumlavský vodopád

Rozhledna na Hnědém vrchu

Sněžka

Důležité weby destinace 
www.krkonose.eu
www.krnap.cz
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Orlické hory 
a Podorlicko

Vítejte v regionu Orlické hory 
a Podorlicko, který se nachází 
v severovýchodní části České 
republiky u státní hranice 
s Polskem, poblíž měst 
Hradec Králové a Pardubice.
Mezi hlavní atraktivity Orlic-
kých hor a Podorlicka patří 
krásná příroda, hustá síť 
pěších a cyklistických tras, 
ať už v horských terénech či 
na příjemných nově vysta-
věných asfaltových stezkách 
v podhůří. Při svém putování 
narazíte na dechberoucí 
poutní místa a kostelíky, sty-
lové zámky obývané dodnes 
českou šlechtou, vojenské 
památky podél státní hranice 
či malé, originální dílny míst-
ních řemeslníků. V zimě jsou 
Orlické hory hojně navště-
vovány milovníky zimních 
sportů, nachází se zde 3 velké 
lyžařské areály – Deštné, 
Říčky a Buková hora.

Tipy na ubytování
Hotel Rokytenka: 
Rokytnice v Orlických 
horách, kapacita 35 lůžek 
www.rokytenka.cz
Kramářova chata 
na Suchém vrchu:
Orličky, kapacita 38 lůžek 
www.suchak.cz

Fanoušci vojenské historie 
zaplesají nad místní bohatou 
přehlídkou opevnění z druhé 
světové války. Během tří dnů 
minete množství malých 
řopíků, tvrzí a dělostřelec-
kých pevností. Na tento výlet 
se nemusíte bát vzít ani své 
kamarády nebo drahou polo-
vičku, které opevnění zase 
tolik neláká. Na kole budete 
projíždět nádhernou přírodou 
a svůj výlet si můžete zpes-
třit výšlapem na rozhlednu, 
prohlídkou brašnářské dílny, 
anebo si užít trochu adrena-
linu v lanovém parku.

Suchý vrch – Kramářova chata a rozhledna

Lanový park Říčky
Velké náměstí s Bílou věží 

a katedrálou sv. Ducha  
v Hradci Králové

Itinerář
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Třídenní pobyt

Cyklistika v Orlických 
horách

Olešnice v Orlických horách– 
Sedloňov–Bohdašín–Nový 
Hrádek – Rokytnice v Orlických 
horách–Říčky v Orlických 
horách–Mezivrší–Hanička– 
České Petrovice–Mladkov–
Lichkov – Bouda–Suchý  
vrch–Těchonín–Vlčkovice

1. den: Olešnice v Orlických 
horách, ubytování.
Cyklovýlet 20 km: pěchotní 
srub N-S 47 „Jaroslav“ a tvrz 
Skutina, poutní místo Rokole 
se zázračným uzdravujícím 
pramenem, Nový Hrádek – 
zřícenina středověkého hradu 
Frymburk a zpět do Olešnice. 
2. den: Rokytnice v Orlic-
kých horách, ubytování.
Cyklovýlet 30 km: Říčky 
v Orlických horách – lanové 
centrum, Mezivrší – křižo-
vatka cest, Pěchotní srub 
Průsek, rozhledna Anenský 
vrch, bunkry Arnošt a Anna, 
Tvrz Hanička, pěchotní srub 
Nízká. Muzeum Orlických hor 
– Sýpka Rokytnice.

Pevnost Hanička

Pevnost Hanička je součástí 
československého pevnost-
ního systému vybudovaného 
v letech 1936–1938. Skládá 
se ze šesti bojových objektů 
propojených stovkami metrů 
podzemních chodeb a sálů. 
V roce 1975 pevnost zabralo 
ministerstvo vnitra a Hanička 
se začala pozvolna měnit 
v moderní velitelské stanoviště 
a novodobý protiatomový kryt.
www.hanicka.cz

Speciální tip

Městské informační 
centrum Rokytnice 
v Orlických horách
Náměstí T. G. Masaryka 68 
Rokytnice v Orlických 
horách
+420 491 616 995
+420 736 752 200
info-service@rokytnice.cz
www.info.rokytnice.cz

3. den: České Petrovice
Cyklovýlet 40 km: Mladkov 
(radioaktivní pramen knížete 
Rostislava), pěchotní srub 
na Růžku K-S 32, Lichkov, 
pěchotní srub Na Sedle K-S 25 
(součástí bunkru je vojenské 
muzeum), dělostřelecká tvrz 
Bouda (nejzachovalejší objekt 
svého druhu na území ČR), 
Suchý vrch (rozhledna vysoká 
33 m, nově zrekonstruovaná 
Kramářova chata), Těchonín, 
Vlčkovice, pěchotní srub 
Na Rozhledně K-S 37 a odjezd 
domů.

Cena: 
355–655 Kč / 12,5–23 EUR
Skutina – objednávky prohlí-
dek pouze telefonicky
Lanové centrum:
150–450 Kč dle zvoleného 
okruhu
Na Sedle K-S 25:
otevřeno příležitostně

AQ Hanička R-S 76 03

Muzeum Sýpka

Podzemí Haničky

Důležité weby destinace 
www.mojeorlickehory.cz 
www.eaglemountains.cz

Tipy na stravování
Hotel Rokytenka:
www.rokytenka.cz
Kramářova chata 
na Suchém vrchu:
www.suchak.cz
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Králický 
Sněžník

Objevte oblast Králického 
Sněžníku z podzemí až 
k nebesům.
Nechte se překvapit kouzlem 
majestátného pohoří Králic-
kého Sněžníku i jeho vzácně 
zachovalé krajiny. Zdejší 
příroda nabízí čistý horský 
vzduch, rajský klid i aktivní 
vyžití. V letním období se 

celá oblast pyšní řadou stezek 
pro pěší i cyklisty, v zimě lze 
využít kvalitních služeb lyžař-
ských středisek. Vystupte ze 
stereotypu a zakuste nevšední 
zážitky právě u nás.

Víkendový pobyt

Lyžování a sport

1. den: Příjezd, ubytování 
a večer wellness procedury 
v resortu Relax & sport Dolní 
Morava.
2. den: Čekají vás desítky kilo-
metrů upravovaných běžeckých 
tratí. Mezi nejoblíbenější patří 
vrcholová stopa Bukové hory 
a Suchého vrchu s nástupním 
místem na Červenovodském 
sedle. Dále doporučujeme 
lesní okruhy kolem poutního 
areálu na Hoře Matky Boží 
v Králíkách, přejezd z Červené 
Vody na Dolní Moravu a dále 
do Polska nebo vrcholové trasy 
v okolí Dolní Moravy.
3. den: Před odjezdem si 
ještě užijete sjezdového lyžo-
vaní v místních moderních 
lyžařských areálech. Naše 
hory nabízí několik stupňů 
obtížnosti, takže si vybere 
každý.

Tipy na ubytování
Penzion Jiřinka:
Dolní Morava – Králíky
Kapacita 46 lůžek
www.penzionjirinka.cz 
Horský hotel Prometheus:
Kapacita 177 lůžek 
www.prometheusresort.cz
Poutní dům:
Kapacita 93 lůžek 
www.poutnidum.cz

Itineráře
Týdenní pobyt

Příroda a rozhledny

1. den: Navštívíte rozhlednu 
Suchý vrch vysokou 32 m 
a oceníte krásné výhledy 
do okolí. Oběd na Kramářově 
chatě vás posílí na krátký 
výlet do tajemných chodeb 
a sálů Muzea čs. opevnění – 
dělostřelecké tvrze Bouda. 
2. den: Prožijete adrena-
linový zážitek v místním 
lanovém centru, svezete se 
na bobové dráze a zhoupnete 
se na obří tandemové hou-
pačce. Odpoledne si již v klid-
nějším duchu vyjedete sedač-
kovou lanovkou na kopec 
Slamník (1116 m n. m.), ze 
kterého pozvolným tempem 
sestoupíte zpět do údolí. 
3. den: S prvními ranními 
paprsky se vydáte na cestu 
na vrchol Králického Sněž-
níku. Červená turistická 
značka vás zavede nejprve 

na vrch Klepý, kde stojí 
dřevěná rozhledna. Po hra-
ničním hřbetu budete pokra-
čovat až do konečného cíle 
k vrcholové části Králického 
Sněžníku. 
4. den: Poznáte největší 
poutní místo Pardubického 
kraje – kostel a klášter 
na Hoře Matky Boží. Poté 
vás čeká lehké stoupání 
k rozhledně na Křížové hoře, 
která vám nabídne mimo jiné 
výhled na masiv Králického 
Sněžníku. 
5. den: Dopřejte si odpo-
činku a relaxujte u Pastvinské 
přehrady. Příjemným aktiv-
ním zpestřením dne může být 
vycházka na Zemskou bránu 
v Klášterci nad Orlicí.
6. den: Poslední den je pro 
vás připravena prohlídka 
Vojenského muzea a Muzea 
čs. opevnění pěchotního 
srubu K-S 14 „U cihelny“. 

Rozhledna Křížová hora

Králický Sněžník
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Tipy na stravování
Kramářova chata: 
Orličky, www.suchak.cz
Penzion na Červeném 
Potoce: Červený Potok
www.nacervenempotoce.cz 
Hotel Kačenka: 
Dolní Hedeč
www.hotelkacenka.cz 

Králický Sněžník

je třetím nejvyšším pohořím 
České republiky. Na samotný 
vrchol vede několik znače-
ných tras, které procházejí 
nádhernou přírodou. Právě 
pro bohatství a rozmanitost 
přírodních krás byla část 
území vyhlášena za evropsky 
významnou lokalitu. 
www.kralickysnez nik.net

Speciální tip

Turistické informační centrum 
Evropský dům Králíky
Dlouhá 353, Králíky
+420 465 323 150
info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

Muzeum čs. opevnění pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“

Klášter na Hoře Matky Boží

Buková horaRozhledna Křížová hora

Vrchol Králického Sněžníku

Důležité weby destinace 
www.kralickysneznik.net 
www.kraliky.eu
www.kpo1938.com
www.dolnimorava.cz
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Karasín z nadhledu

Bystřicko
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Bystřicko je přírodním 
parkem protkaným 
množstvím potoků, říček 
a řek střežených tajemnými 
zříceninami, rozhlednami 
a hradem Pernštejn. Je rájem 
cyklistů, turistů a milovníků 
čisté přírody.

Bystřicko na Vysočině je 
znovu objevovaný turis-
tický ráj v Přírodním parku 
Svratecká hornatina s hrady 
Pernštejn a Zubštejn. Na kole 
nebo pěšky vyzkoušejte 
turistické trasy „Zubří zemí“, 
navštivte „Sedm divů Bys-
třicka“ nebo se s přáteli či 
rodinou vydejte na výlet 
do „Moravského Švýcarska“ 
– horním povodím řeky 
Svratky, okolo Vírské pře-

hrady, malebnou krajinou 
se zachovalou venkovskou 
architekturou. Navštivte 
Svrateckou vodohospodář-
skou stezku s vodárenskou 
nádrží Vír, Karasínskou 
rozhlednu, rozhlednu Horní 
les či Vítochovský kostelík 
ze 13. století. Milovníkům 
přírody nabízíme unikátní 
přírodní park a několik malo-
plošných přírodních rezervací 
a přírodních památek.  

Westernové městečko Šiklův mlýn
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Prodloužený víkend

Putování za Santinim

1. den: Z Drahonína nebo 
z Habří se vydejte podél Bob-
růvky. Projděte si romantické 
údolí této řeky, které lemují 
skály, studánky a vodopády 
(cca 15 km). Cesta vás dovede 
k lesnímu penzionu Podmit-
rov s restaurací a malou hos-
podářskou zoo. Další farmy, 
které vám nabídnou ubyto-
vání ve venkovském prostředí 
s ukázkami z ekologického 
chovu a nabídkou regio-
nálních produktů, najdete 
v Habří, Horní Rožínce 
a ve Věcově.
2. den: Navštivte blízký Žďár 
nad Sázavou s památkou 
UNESCO – Santiniho koste-
lem sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře. Odpočinkové 
odpoledne strávíte ve Wes-
ternovém městečku Šiklův 
mlýn, kde na vás čeká bohatý 
program z letní nabídky. 

Tipy na ubytování
Sportovní a rekreační areál 
Borovinka:
Kapacita 54 lůžek
www.borovinka.cz
Hotel Skalský dvůr: 
Kapacita 182 lůžek
www.skalskydvur.cz 
Sporthotel Bystřice 
nad Pernštejnem:
Kapacita 64 lůžek
www.arealsortu.cz

Itineráře
Jednodenní výlet

Přírodní park Svratecká 
hornatina

Vydejte se po proudu řeky 
Svratky od Dalečína přes Vír 
po unikátní Svratecké vodo-
hospodářské stezce. Vyjděte si 
na jednu z místních rozhleden 
po dobře značených turistic-
kých trasách. Jako alternativu 
můžete navštívit hrad Pern-
štejn nebo nově otevřenou 
zříceninu hradu Zubštejn. 
Relaxovat se dá ve sportovní 
hale při bowlingu, squashi 
nebo na horolezecké stěně. 

Podívejte se do Dolní Rožínky 
na strašidelný zámek Drax-
moor a vyfoťte se s aligátory 
ve Fotoparku Krokodýl.
Cena: 350 Kč / 12,75 EUR
3. den: Prohlédněte si také 
Zubří zemi z rozhledny 
v Karasíně a vydejte se 
na procházku (5 km celkem) 
do Vítochova k románskému 
kostelíku sv. Michaela. Roz-
hlednu Horní les navštívíte 
u obce Rovečné (3 km). 
Nabídne vám krásný pohled 
od Jeseníků až k Brnu. Dopo-
ledne navštivte muzeum 
v Bystřici nad Pernštejnem 
s expozicemi o místní etno-
grafii a o vývoji osídlení. Jistě 
vás zaujme expozice o his-
torii těžby uranu v blízkém 
okolí, doplněná geologickými 
sbírkami. Aktivní dopoledne 
zažijete v bystřickém lanovém 
centru Siesta nebo na hor-
ských kolech v novoměstské 
Vysočina aréně.

Zřícenina Zubštejn

Vítochovský kostelík

Bystřickem na in-linech
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Víkendový pobyt

Tradiční řemesla a historie

1. den: Výlet z Bystřice vás 
zavede údolím meandrující 
říčky Bystřičky k pozůstat-
kům strážních hradů. Trasa 
vede po turistických stezkách 
na zříceniny Aušperk, Zub-
štejn a Pyšolec (25 km). 
Navštivte bystřické Eden Cen-
trum. Poznáte různá řemesla, 
která jsou tradičně spojena 
s tímto regionem.
Seznámíte se s životem 
včelaře, řezbáře, košíkáře, 
tkalce nebo sládka. V domácí 
lékárně odhalíte tajemství 
výroby přírodních produktů 
z bylinkové zahrádky. Pro-
hlédněte si přilehlé budovy 
s hospodářskými zvířaty 
a využijte jízdárnu k pro-
jížďce na koni. Večer strávíte 
v Bystřici aktivním progra-
mem na horolezecké stěně, 
při squashi, bowlingu nebo 
v bazénu ve sportovní hale.
Cena: 300 Kč / 10,93 EUR

2. den: Z Bystřice se vydejte 
vlakem do Nedvědice 
a navštivte gotický pohádkový 
hrad Pernštejn. Nenechte 
si ujít také naučnou stezku 
Pernštejn vedenou hradním 
lesoparkem na vyhlídku 
Maria Laube a osvěžte se křiš-
ťálovou vodou z historických 
studánek.
Cena: 200 Kč / 7,29 EURA

Tipy na stravování
Restaurace Club: 
Bystřice nad Pernštejnem
www.restauraceclub.cz
Restaurace Harenda: 
Bystřice nad Pernštejnem
www.ala-gastro.cz/
harenda/?cap=11053
Penzion a restaurace 
Zubr: Ujčov  
www.penzion-zubr.cz

Svratecká vodohospo-
dářská naučná stezka

Unikátní stezka pro pěší 
a cyklisty. Vede údolím řeky 
Svratky srdcem přírodního 
parku Svratecká hornatina. 
Zdejší malebnou krajinu 
„Moravského Švýcarska“ 
zdobí původní venkovská 
architektura a pohádkové 
hrady Pernštejn a Zubštejn.

Speciální tip

Turistické informační centrum 
Bystřice nad Pernštejnem
Masarykova náměstí 1
+420 566 590 388
info@bystricenp.cz
www.info.bystrice.cz

Svratecká vodohospodářská stezka

Hody v Bystřici

Vírská nádrž z cyklostezky

Důležité weby destinace 
http://info.bystricenp.cz
www.edencentre.cz
www.hrad-pernstejn.cz
www.western.cz
www.sikland.cz
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Mikroregion 
Kahan

Nejen za technickými 
památkami do Mikroregionu 
Kahan – do bývalého 
Rosicko-oslavanského 
uhelného revíru.

Opakující 
se akce 
v destinaci

Na jižní Moravě, západně 
od Brna, se rozkládá Mikro-
region Kahan – svaz dříve 
hornických obcí bývalého 
Rosicko-oslavanského 
uhelného revíru. Určitě vás 
překvapí, že se nedaleko 
Brna nachází kraj s bohatou 
hornickou historií. Ta se 
však uzavřela před 25 lety. 
Dnes ji připomínají tech-
nické památky jako Muzeum 
průmyslových železnic 
ve Zbýšově se sbírkou his-
torických lokomotiv, včetně 
těch parních, a jejich provo-
zem po tamější Regionální 
úzkorozchodné železnici. 
Neváhejte a objevte zdejší 

zajímavé památky, upravené 
obce, lesy s potůčky i klidná 
místa s širokými výhledy 
do kraje. Mikroregion 
Kahan je ideálním místem 
pro rodiny s dětmi, aktivní 
turisty, cykloturisty, seniory, 
školní výlety, fotografy a fil-
maře i firemní akce.
Regionální úzkorozchodná 
železnice Zbýšov–Babice 
u Rosic–Zastávka u Brna je 
bývalá uhelná vlečka přesta-
věná na muzejní úzkoroz-
chodnou železnici. Historické 
vlaky tu v červenci a srpnu 
jezdí každou sobotu a pak 
v dalších níže uvedených 
termínech.

Tipy na ubytování
Pension Pamír: 
Zbýšov, kapacita 80 lůžek 
www.saloon.cz
Hotel Harmonie: 
Zastávka u Brna, 
kapacita 40 lůžek 
www.harmonie-centrum.cz

Muzeum průmyslových 
železnic Zbýšov

Květen: zahájení sezóny, 
muzejní noc
Červen: modelářský den 
s provozem modelů a kolejišť
Září: ukončení sezóny, den 
železnic, hornický den

Město Rosice

Červenec: vozatajské závody, 
setkání malých pivovarů
Srpen: rytířské klání o srdce 
dívek a paní
Září: česnekové slavnosti

Obec Zastávka

Září: hornický den

Parní lokomotiva BS 80 Permonium – zábavní park 

Motorová důlní lokomotiva BND 30 
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Itineráře
Jednodenní výlet

Do ráje permoníků

Návštěva expozice hornictví 
v obci Zastávka (20 minut) 
nebo koupání na koupališti 
Zbýšov (1 hodina). Exkurze 
Muzea průmyslových železnic 
(1 hodina) následovaná  
jízdou historickým vlakem  
(30 minut). Zastávka 
na zámku Oslavany a pro-
hlídka zdejší expozice minera-
logie, hornictví a energetiky.
Návštěva minipivovaru 
(2 hodiny). Prohlídka dolu 
Kukla (15 minut) následovaná 
návštěvou Ráje permoníků 
(1–3 hodin).

Cena: 500 Kč / 19 EUR

Tipy na stravování
Pension Pamír:
Zbýšov, www.saloon.cz
Pension Cristal:
Rosice u Brna
www.pensioncristal.cz
Hotel Harmonie:
Zastávka u Brna 
www.harmonie-centrum.cz

Prodloužený víkend

Technické zajímavosti a víno

1. den: příjezd, ubytování 
v Zastávce,  wellness, bowling, 
squash, infrasauna.
Sobota: viz Jednodenní 
výlet, ale místo programu 
v Oslavanech návštěva zří-
ceniny kláštera Rosa coeli 
a vinných sklepů Rosa coeli 
(1 hodina). Potom zavítáte 
do informačního centra 
jaderné elektrárny Dukovany 
a také navštívíte vodní elek-
trárnu Dalešice. Den zakon-
čete v Kralicích nad Oslavou 
prohlídkou památníku Bible 
kralické (cca 1 hodina).  
Neděle: Návštěva zámku 
a Permonia v Oslavanech (viz 
Jednodenní výlet) – celo-
denní interaktivní hra Magic 
permon. 
4.den: Jízda na koních 
na ranči Zálesná Zhoř. Poté 
návštěva pohádkového hradu 
Veveří a možnost pěšího nebo 
cyklo výletu do blízkého okolí.
  
Cena: 2000 Kč / 75 EUR

Muzeum průmyslových 
železnic Zbýšov

Sbírky historických parních, 
motorových i elektrických 
lokomotiv starých až 105 let 
provozované formou jízd 
pro veřejnost (o sobotách 
v červenci, srpnu) i kdykoli 
na objednávku po Regionální 
úzkorozchodné železnici Zbý-
šov–Babice–Zastávka.
www.mpz.cz
www.reuz.cz

Speciální tip

Turistické informační 
Kulturní informační 
centrum Rosice
Palackého náměstí 45 
665 01 Rosice
+420 546 492 196
+420 731 677 363
info@kic.rosice.cz
www.kic.rosice.cz

Elektrická lokomotiva Siemens z roku 1908 Permonium – zábavní park 

Důležité weby destinace 
www.zapermoniky.cz
www.mikroregionkahan.cz
www.mesto-oslavany.cz
www.permonium.cz
www.vezkukla.cz
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Těšínské 
Slezsko

Těšínské Slezsko leží 
v pohraniční oblasti 
severovýchodní části 
Severní Moravy a Slezska. 
Nejatraktivnější částí regionu 
jsou bezesporu Těšínské 
Beskydy.

Vedle Těšínských Beskyd 
jsou hlavními body zájmu 
této oblasti město Karviná 
a hraniční města Český Těšín 
a Cieszyn. Region se pyšní 
také typickým stavebním 
slohem a folklórem. Kolorit 
dřevěných staveb, přetrváva-
jící tradiční řemeslná výroba, 
lidové zvyklosti a obyčeje 
předávané z generace 
na generaci dávají návštěvní-
kům zapomenout, kde končí 
historie a začíná současnost. 
Těšínské Slezsko je také první 
destinací v ČR, která se začala 
systematicky zabývat kon-
ceptem Cestování bez bariér 
a zpřístupněním památek 
osobám s pohybovým posti-
žením, maminkám s kočárky, 
seniorům apod. Prameny 
jodo-bromové minerální vody 
ve známých lázních Darkov 
jsou využívány jak k relaxaci, 
tak k léčebným účelům.

Těšínské Slezsko 
Region Card
Těšínské Slezsko se řadí 
k předním destinacím, které 
svým návštěvníkům nabízí 
kartu hosta. Její držitelé 
mohou využít slev na více než 
130 služeb u více než 60 part-
nerů z nejrůznějších oblastí 
cestovního ruchu. Karta 
hosta platí jeden rok a ušetří 
svému držiteli finance 
jednoduše tím, tím více si 
bude užívat. Kartu je možno 
zakoupit v síti turistických 
informačních center za 85 Kč 
nebo ji lze získat jako benefit 
k ubytování u smluvních 
ubytovatelů zdarma. Více 
na www.tscard.cz. 

Itineráře
Třídenní program 
(prodloužený víkend)

Já se těším, ty se těšíš, 
sejdeme se v Těšíně!

Český Těšín – Chotěbuz – Nýdek

1. den: Příjezd do Českého 
Těšína, ubytování, odpoledne 
prohlídka města. Hraniční 
řeka Olše rozděluje Těšín 
na českou a polskou část. 
Na zámeckém vrchu v polské 
části se nachází historická roz-
hledna zvaná Piastovská věž, 
nabízející výhled na obě části 
města rozděleného hranicí.
2. den: Návštěva Rybího 
domu v Chotěbuzi s expozicí 
obřích akvárií a kuchyní nabí-
zející rybí speciality. Prohlídka 
repliky slovanského hradiště 
z 8.–11. století zvané Archeo-
park. Archeologická lokalita 
Chotěbuz-Podobora je jednou 
z nejvýznamnějších pravěkých 

a raně středověkých památek 
Těšínského Slezska. Závěr dne 
v Muzeu Těšínska s expozicí 
Obrázky z minulosti Těšín-
ského Slezska. 
3. den: Odjezd do Těšínských 
Beskyd, konkrétně do obce 
Nýdek. Zde se rozkládá 
národní přírodní rezervace 
pod Velkou Čantoryjí. Na její 
vrchol vede naučná Rytířská 
stezka o délce 10 km.  Výstup 
na 29 m vysokou rozhlednu, 
která nabízí výhled hned 
do tří zemí – Česka, Polska 
a Slovenska. 

Vstupné dle itineráře:
(při návštěvě všech uvedených 
památek) 280 Kč / 10 EUR
Díky Těšínské Slezsko Region 
Card ušetříte z částky přibližně:
80 Kč / 3 EURA

Rozhledna Velká Čantoryje
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Čtyřdenní program 
(prodloužený víkend)

Za folklórem a specialitami 
kuchyně Těšínského 
Slezska

Jablunkov – Mosty u Jablunko-
 va – Hrčava – Bukovec – Vendryně 

Doporučujeme navštívit první 
víkend v srpnu!
1. den: Příjezd do Jablun-
kova, ubytování. Výlet 
do Mostů u Jablunkova, kde 
se nachází celoroční areál 
u sjezdovky, nabízející široké 
vyžití pro velké i malé, např. 
bobovou dráhu nebo sjezd 
na laně. Návštěva nedaleké 
Hrčavy a místa zvaného Troj-
mezí, kde se setkávají hranice  
Česka, Polska a Slovenska. 
2. den: Prohlídka obce Buko-
vec a cesta na nejvýchodnější 
místo České Republiky. 
K tomuto bodu pohodlně 
dojdete po naučné stezce, která 
vás seznámí s tvrdým životem 
místních horalů a okolní příro-

dou. V nedalekém areálu Kem-
paland Bukovec můžete opět 
využít letních atrakcí.
3. den: V Jablunkově se 
nachází areál Městský les, kde 
se vždy první víkend v srpnu 
konají mezinárodní folklórní 
slavnosti s názvem Gorolski 
swieto. Slavnosti jsou přehlíd-
kou místního folklóru, tradic 
a domácí kuchyně.
4. den: Odjezd. Po cestě 
můžete navštívit sportovní 
areál Vendryně, který je sou-
částí hotelu Vitality.

Vstupné dle itineráře:
(využití 2x atrakce v areálu 
Ski Mosty, 2x Kempaland, 
vstupné na festival)
400 Kč / 15 EUR
Díky Těšínské Slezsko Region 
Card z této částky ušetříte 
minimálně:
60 Kč / 2,50 EURA

I my máme jedno „nej“!

Různorodá nej lákají od nepa-
měti řady návštěvníků. My 
jsme hrdí na to, že v Těšín-
ských Beskydech se nachází 
Trojmezí – místo, kde se 
setkávají hranice Česka, 
Polska a Slovenska – a také 
nedaleký nejvýchodnější bod 
České republiky.

Speciální tip

Městské informační 
centrum Třinec
Dukelská 689, Třinec
+420 558 998 200
mic@knih-trinec.cz
www.info-trinec.cz

Jablunkovské Informační 
centrum 
Dukelská 600, Jablunkov
+420 558 340 607
info@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz/ic

Tipy na stravování
Viz Tipy na ubytování 
(zařízení disponují 
restauracemi)

Tipy na ubytování
Hotel Vitality****: 
Kapacita 84 lůžek
www.hotelvitality.cz
Rybí dům:
Kapacita 21 lůžek
www.rybidum.cz
Hotel Stará Ameryka: 
Kapacita 30 lůžek
www.hotelameryka.cz

Ve všech těchto zařízeních 
uplatníte Těšínské 
Slezsko Region Card 
na doprovodné služby.

Archeopark Chotěbuz Miyszani łowiec – Košařiska 

Trojmezí na Hrčavě

Důležité weby destinace 
www.tesinskeslezsko.cz
www.tscard.cz
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Slovácko

Baťův kanál
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Slovácko je destinace 
s bohatou folklórní tradicí. 
Její malebná krajina 
je protkaná vinicemi, 
cyklostezkami a zdobená 
historickými památkami. 
K místním unikátům 
bezesporu patří vodní cesta 
zvaná Baťův kanál.
Bohatá historie Slovácka 
se dodnes odráží v četných 
honosných aristokratic-
kých sídlech a velkolepých 
poutních místech. Slovácko 
je rovněž synonymem pro 
vinařství. Síť Moravských 
vinařských stezek je ideální 
cestou k poznání kultury vína. 
Zavede vás mimo jiné na cyk-
lotrasu podél Baťova kanálu, 

která umožňuje spojit plavbu 
na této unikátní vodní cestě 
s cykloturistikou. Nenechte 
si ujít Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek v Uher-
ském Hradišti a Jízdu králů.
V roce 2012 se stalo Slovácko 
držitelem titulu nejvyšší kva-
lity EDEN 2011 (EURopean 
Destinations of Excellence). 
Bílým Karpatům a Dolní 

Moravě náleží prestižní 
status biosférické rezervace 
a komponovaná krajina 
Lednicko-valtického areálu 
je na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
Slovácký tanec verbuňk 
a Jízda králů je na Seznamu 
mistrovských děl ústního 
a nemateriálního dědictví lid-
stva UNESCO.

Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého 

Cyrila a Metoděje, Velehrad
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Itineráře
Víkendový pobyt

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek –  
prodloužený víkend 
v Uherském Hradišti 

Prožijte v Uherské Hradišti 
zářijový víkend plný folklóru, 
památek a vína.

1. den: Uherské Hradiště – 
příjezd, přivítání, ubytování, 
večeře ve vinném sklepě 
s ochutnávkou vín.
2. den: Tradiční jarmark, 
krojovaný průvod, besedy 
u cimbálu v otevřených skle-
pech, večeře.
3. den: Výstava vín, návštěva 
otevřených památek, plavba 
po Baťově kanálu. 

Cena: cca 4000 Kč / 150 EUR 
na osobu

Prodloužený víkend

Po stopách Velké Moravy

Poznejte Hodonín, krásy 
vínorodého Kyjovska i úpatí 
Chřibů s nejvýznamnějším 
poutním místem Velehrad. 
Zakončete svou pouť v srdci 
Slovácka i dávné Velkomo-
ravské říše ve Starém Městě 
a v Uherském Hradišti.

1. den: Hodonín – příjezd, 
ubytování, prohlídka města, 
večeře. 
2. den: Hodonín (Masary-
kovo muzeum), Mikulčice 
(slovanské hradiště), Milotice 
(barokní zámek), Kyjov (Vlas-
tivědné muzeum), návštěva 
vinařství s výkladem, uby-
tování v Kyjově, večeře 
ve vinném sklepě s degustací 
a s cimbálovou muzikou.
3. den: Osvětimany (hra-
disko sv. Klimenta), hrad 
Buchlov, Buchlovice, Tupesy 
(Muzeum tupeské keramiky), 
Velehrad (bazilika Nanebe-
vzetí P. Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje, lapidárium), 
Uherské Hradiště (ubytování, 
kulturní program dle aktuální 
nabídky).
4. den: Staré Město (Památ-
ník Velké Moravy), Uherské 
Hradiště (prohlídka města, 
Slovácké muzeum, Galerie 
slováckých vín). 

Cena: cca 6000 Kč / 20 EUR 
na osobu

Tipy na ubytování
Hotel & Restaurant Slunce: 
Uherské Hradiště 
Kapacita 32 lůžek 
www.hotelslunce.cz
Hotel Mlýn Velehrad:
Velehrad 
Kapacita 50 lůžek 
www.hotelmlyn.cz
Hotel Panon:  
Hodonín
Kapacita 214 lůžek 
www.hotelpanon.cz

Hrad Buchlov

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  
a svatého Cyrila a Metoděje, Velehrad 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Cyrila a Metoděje ve Velehradě – varhany
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Týdenní pobyt

Slováckem na lodi a na kole

Týdenní plavba po Baťově 
kanálu a řece Moravě kombi-
novaná s cyklovýlety. Vyplujete 
z Veselí nad Moravou, poznáte 
slovácká města, na kole se 
vydáte do podhůří Chřibů, 
do Zlína i ke Sv. Antonínku.

1. den: Nalodění ve Veselí 
nad Moravou, zaškolení 
a převzetí hausbótu, plavba 
do Uherského Ostrohu 
(prohlídka města), plavba 
do Starého Města, procházka 
Uherským Hradištěm.
2. den: Cyklovýlet na Vele-
hrad, prohlídka baziliky 
a archeoskanzenu v Modré, 
plavba do Spytihněvi.
3. den: Plavba do Otrokovic, 
cyklovýlet do Zlína, prohlídka 
centra, plavba do Spytihněvi.
4. den: plavba kanálem 
do Uherského Hradiště  
a dále po řece do Uherského 
Ostrohu, cyklovýlet na  
Sv. Antonínek.
5. den: Plavba do Strážnice 
(prohlídka města, skanzenu), 
plavba do Petrova (prohlídka 
vinných sklepů).
6. den: Cyklovýlet k oskeru-
ším a na rozhlednu Travičná, 
plavba do Veselí nad Mora-
vou, vrácení hausbótu. 

Cena: cca 
12000 Kč / 445 EUR na osobu

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek

Slovácké slavnosti vína a ote-
vřených památek jsou jednou 
z nejvýznamnějších akcí 
svého druhu, která prezentuje 
bohatství tradiční lidové kul-
tury na Slovácku. Jejich ději-
štěm jsou otevřené historické 
památky královského města 
Uherského Hradiště. 
www.slavnostivinauh.cz

Speciální tip

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 21 
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 525 525
+420 572 525 529 
mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Tipy na stravování
Vinné sklepy 
U Jeňoura a Hotel Beatrice:
Prušánky-Nechory
www.ujenoura.cz

Archeoskanzen, Modrá

Jízda králů, Vlčnov

Hrad Buchlov

Cyklostezka podél Baťova kanálu

Důležité weby destinace 
www.slovacko.cz
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