Slovácka vás dostane!
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sv. Cyrila a Metoda na Velehrade
dobrodružstvom do Archeoskanzenu
aj do tunela 6 m pod hladinou
vody za vodnými živočíchmi v Modrej

za

let balónom nad zámkom Buchlovice
alebo strážnym hradom Buchlov

Kroměříž (UNESCO) a okolie

Za pokladom
biskupa Bruna!
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záhrad a na zámok,

kde sa točia rozprávky aj slávne oskarové filmy
dobrodružstvom prehliadky mesta
s pravými šermiarmi a hľadanie

za

pokladu

miestne pivo zo slávnych minipivovarov
aj víno zo zámockých pivníc

Velehrad – má pre Čechov i Slovákov mimoriadny význam

Kroměříž – perla zo Zoznamu UNESCO

Velehrad bol prvým miestom, ktoré pápež Ján Pavol II.
po páde železnej opony v Československu v roku 1990
navštívil. Vybral ho zámerne, pretože oblasť okolo
Velehradu je pradávne srdce Veľkomoravskej ríše,
odkiaľ patróni Európy, sv. Cyril a Metod, začali svoju
apoštolskú misiu medzi Slovanmi. Velehrad je každoročne 5. júla cieľom Dní ľudí dobrej vôle – národnej
púte, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku svätých Cyrila
a Metoda, a je miestom, kam po celý rok smerujú pútnici po Cyrilometodských cestách.

Mesto bolo po stáročia letným sídlom olomouckých biskupov a arcibiskupov. Arcibiskupský
zámok a jeho unikátne záhrady, Podzámecká
a Květná, sú zapísané na Zozname UNESCO
a patria medzi to najcennejšie, čo môžete v ČR
vidieť. Preto sú zámok aj záhrady obľúbeným
miestom filmárov, točil sa tu napr. slávny film
Amadeus od Miloša Formana, ale aj celý rad rozprávok. Ďalšou pozoruhodnosťou
je obrazáreň s majstrovskými dielami, ako je obraz benátskeho majstra Tiziana s názvom
Apollo a Marsyas. V Biskupskej mincovni uvidíte druhú najvýznamnejšiu zbierku cirkevných
razieb na svete.

Archeoskanzen a podvodný tunel
V Modrej, na dohľad od Velehradu, si nenechajte ujsť dve lákadlá. Archeoskanzen
postavený na historických základoch sídliska z obdobia Veľkej Moravy a unikátnu
expozíciu ekosystému rieky Morava s názvom Živá voda. Zo skleneného tunela 6 metrov
pod hladinou budete pozorovať živočíchy, ktoré v rieke Morava žili, napríklad dvojmetrové
jesetery. Najmä pre deti sú obe expozície atraktívnou zábavou a poučením.

Zámok Buchlovice a hrad Buchlov, najkrajšie z balóna
Zámok Buchlovice v štýle talianskeho baroka z prelomu
17. a 18. storočia je obklopený unikátnou terasovitou
záhradou francúzskeho typu a anglickým parkom. Zámocká
zbierka fuksií zahŕňa cca 1 200 odrôd a patrí k najvýznamnejším v strednej Európe. Len niekoľko kilometrov odtiaľ
je nikdy nedobytý hrad Buchlov. Hrad v minulosti strážil
obchodnú cestu cez pohorie Chřiby, dnes je skvelou
ukážkou stredovekého opevnenia s rozsiahlymi zbierkami.
Zážitok z pobytu na Slovácku môžete umocniť vyhliadkovým letom v nafukovacom balóne.

Prehliadky so šermiarmi i hľadanie pokladu
Zážitkom pre malých i veľkých návštevníkov Kroměříža je letná hra Hľadanie pokladu biskupa Bruna. Atraktívnou formou si pripomeniete históriu razby mincí v Kroměříži a nakoniec
sa môžete stať na chvíľu pregérom a vyraziť si vlastnú mincu pomocou pôvodnej technológie.
Zaujímavá je aj prehliadka mesta so sprievodcami v dobových kostýmoch v podaní skupiny historického šermu Biskupskí manovia. Dozviete sa zaujímavosti, ktoré v bežných
propagačných materiáloch nenájdete, a budete svedkami scénok s výjavmi z histórie mesta.

Vyhliadková veža Arcibiskupského zámku
Obľúbeným turistickým cieľom v Kroměříži je veža zámku. Schodov
je viac ako 200 a výstup ukončíte na vyhliadkovej terase vo výške
viac ako 40 m, odkiaľ je nádherný pohľad na celý Kroměříž a okolie.

Plávajúce divadlo
Od letnej sezóny 2014 môžete byť v Kroměříži divákmi neskutočného
zážitku v Podzámockej záhrade. Na Dlhom rybníku sa budú
odohrávať na plávajúcom javisku večerné divadelné predstavenia.
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Velehrad, zámok Buchlovice a hrad Buchlov

Zlín, Luhačovice a okolie

Zážitok na 1 000 %!

Žilina

Zlín

Uherské
Hradiště

do
užiť

si

Trenčín

Zážitky pre každého

najnavštevovanejšej zoo
aj na romantický zámok v Zlíne-Lešnej
dobrodružstvom slávnych

za

Východná Morava
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Najlepšie tipy na dovolenku
Prázdniny pre deti

cestovateľov Hanzelku
a Zikmunda do Zlína

atmosféru Luhačovíc a kúzlo stavieb

UNESCO/unikátne dedičstvo/gastronómia a víno/svet, ktorý lieči/šport a zábava

slovenského architekta Jurkoviča

Zoo Zlín-Lešná – zážitok na 1 000 %
Zoo je umiestnená v krásnom prostredí parku s romantickým zámkom a má unikátnu koncepciu priechodných a kontaktných expozícií. Je členená podľa jednotlivých kontinentov. ZOO
zvíťazila v celonárodnej súťaži „Zážitok na 1 000 % pre celú rodinu“ agentúry CzechTourism.

Novinka: 14|15 BAŤOV INŠTITÚT v Zlíne – pre malých i veľkých
Nenechajte ujsť stále expozície novootvoreného inštitútu! Tretie poschodie je plné zaujímavostí spojených s Tomášom Baťom a jeho potomkami.
V časti o histórii obuvníctva možno vidieť kuriózne topánky, v expozícii
Film a cestovateľstvo nájdete napr. všetky bábky, ktoré v Zlíne vznikli,
od Ferdu Mravca až po Krysákov a tiež expozíciu cestovateľov
Hanzelku a Zikmunda.

Luhačovice – to musíte zažiť
Ak vyhľadávate jedinečnosti spojené s odpočinkom a relaxáciou, vydajte sa do Luhačovíc.
Atmosféra najkrajších kúpeľov si vás získa a nadchnete sa i nezameniteľnou architektúrou
„básnika dreva“, slovenského architekta Dušana Jurkoviča. S deťmi oceníte i prechádzky
okolo luhačovickej priehrady alebo návštevu obľúbeného aquaparku.
Východná Morava –
Zlínsky kraj ponúka
poznanie unikátnych
pamiatok v spojení
s nevídanou
pohostinnosťou. Regionálne špeciality
z Valašska, vynikajúce víno z vinohradov a pivníc
Slovácka – čo inde v Českej republike nenájdete.
Sú to tiež neobyčajné príbehy pre deti v unikátnej
zoo v Zlíne-Lešnej, na Baťovom kanáli alebo
pri hľadaní pokladov v Kroměříži.
Východná Morava – to sú zážitky pre každého!
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Slovácko

TRENČÍN

BAŤOV KANÁL

zážitky na vode aj na bicykli

Praha
Zlín

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.,
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Uherské Hradiště nielen za slávnosťami vína
dobrodružstvom plavby po Baťovom
kanáli a cyklochodníkmi okolo neho

príbehy pivníc, vinohradov, slováckeho
vína a vinárskych cyklochodníkov

Uherské Hradiště – to inde nezažijete!
Kráľovské mesto môže byť východiskom vašej dovolenky,
za mnohými pamiatkami, na Baťov kanál aj za vínom
a zábavou. V miestnej časti Mařatice nájdete nadpivničné
domčeky, ktoré sa považujú za jednu z najkrajších ukážok
slováckej vinárskej architektúry. Môžete si dopriať večeru,
ochutnať vína, a ak prídete v období nejakej slávnosti,
aj posedenie s cimbalovou muzikou. Napr. vždy začiatkom
septembra sa z miestnych pivníc vydáva na pochod tisíchlavý
sprievod plný krojov, tanečníkov, hudobníkov aj vinárov pri veľkolepých Slováckych
slávnostiach vína a otvorených pamiatok. To inde nezažijete!

Baťov kanál – na vode aj na bicykli až na Slovensko
Plavebná cesta je bez prerušenia splavná v dĺžke 60 km.
Môžete využiť pravidelnú rekreačnú plavbu alebo si vypožičať
loď či hausbót a smelo vyplávať v ústrety dobrodružstvu.
Pozdĺž rieky Morava a Baťovho kanála vedie cyklochodník,
bicykle si môžete vziať so sebou na loď a kombinovať plavbu
loďou s poznávaním okolia na bicykli. Dĺžku trasy ľahko
prispôsobíte svojim schopnostiam.

Uherskohradišťská vinárska cestička
1 200 km predstavuje 10 trás moravských vinárskych cestičiek. Uherskohradišťská trasa
dlhá 75 km vás zavedie aj do Vlčnova. Tunajšie prízemné lisovne bez pivníc, v trati Kojiny,
predstavujú ojedinelý typ stavieb, ktoré sa vyskytujú len tu a v neďalekých Veletinách.
V Múzeu ľudových páleníc objavíte okolo sedemsto
exponátov, ktoré predstavujú legálnu aj ilegálnu výrobu
destilátov v tomto kraji. Obec je však predovšetkým
preslávená folklórnym zážitkom, ktorou je Jazda kráľov,
zapísaná na Zoznam nehmotného dedičstva UNESCO.
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kráľovského mesta

za

Ako si poradiť

Pustevny
Rožnov p. R.

Kde to vonia

prázdninami!

za

turistických útulní
na bicykloch, v adrenalínovom parku,
na golfe aj relaxáciou v teplom pivnom

kúpeli

Rožnov pod Radhoštěm – najväčší, najstarší

Mesto ležiace na úpätí posvätnej hory Radhošť je významné
turistické centrum preslávené predovšetkým Valašským múzeom
v prírode, ktoré bolo založené už v roku 1925 a je najväčším
a najstarším stredoeurópskym skanzenom. Je v ňom umiestnených približne 100 pamiatkových objektov v štyroch areáloch,
ktoré po celý rok ožívajú mnohými slávnosťami a festivalmi.
Zaujímavý príbeh má Jurkovičova rozhľadňa neďaleko múzea,
postavená až v roku 2012, podľa viac ako 100 rokov starých
plánov D. Jurkoviča, slávneho slovenského architekta.

Magický Radhošť a Jurkovičove Pustevny

Vyhľadávaným cieľom oblasti je ľahká hrebeňová pešia
túra k magickej hore Radhošť (1 129 m n. m.).
Na vrchole Radhošťa je dnes najvyššie položená cirkevná
stavba v ČR – kaplnka sv. Cyrila a Metoda. V pohanských
dobách tu údajne sídlil boh Radegast, ktorého sochu
neminiete pri ceste na Radhošť od horského strediska
Pustevny (1 018 m n. m.). Tie sú obdivované pre
originálnu secesnú Jurkovičovu architektúru
turistických útulní. Výlet je možné spestriť zjazdom
do údolia na kolobežkách, späť sa dostanete lanovkou.

Ponuka zábavy a zážitkov pre malých aj veľkých

Vybrať si môžete nenáročnú trasu na bicykli po cyklochodníku
Bečva, lanové centrum, obriu lanovku, detský park, minigolf
a ďalšie atraktivity pre malých i veľkých. Lákajú aj letné
vonkajšie kúpaliská, golfové ihrisko, zážitkové relaxačné
pobyty v morských kúpeľoch medzi delfínmi alebo
v teplom pivnom kúpeli s pohárom miestneho piva hrdiaceho
sa 300-ročnou tradíciou.
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najväčšieho stredoeurópskeho
skanzenu za atmosférou jarmokov a festivalov
príbehmi posvätnej hory Radhošť
a Jurkovičovou originalitou
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To je zážitok!
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Javorníky a Vsetínske Beskydy
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Baťov kanál

Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny a okolie
Program č. 2

Program č. 1

Uherské Hradiště, Napajedla a okolie

Na moravsko-slovenské

pohraničie!
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Velkých Karlovíc za prechádzkami,
kúpaním alebo na Soláň, Kohútku,
či Vsacký Cáb za nádhernými výhľadmi
dobrodružstvom bikeparkov
a špeciálnych trailov i pohodou
na bicykloch po Cyklochodníku Bečva

za

skvelé wellness procedúry, masáže
aj pravú valašskú kuchyňu
Velké Karlovice a okolie – super prázdninový cieľ

Obec s pozoruhodnými pamiatkami a stavbami pôvodnej
architektúry dreveníc je dnes centrom letnej aj zimnej dovolenky Valašska. Nesmierne zaujímavá ponuka pešej a cykloturistiky, doplnená golfom, bikeparkom, konskými i segway
vychádzkami alebo krásnym kúpaním priťahuje domácich
aj cudzích návštevníkov. Pre ďaleké rozhľady sú obľúbené
vrcholové partie Javorníkov a Vsetínskych Beskýd. Je to napr. Soláň – magické miesto
umelcov, česko-slovenská Kohútka či Vsacký Cáb, kde nájdete to pravé Valašsko.

Cyklochodníkom Bečva aj do špeciálnych bikeparkov
Valašsko je rajom cykloturistiky. Kraľuje mu Cyklochodník
Bečva. Vďaka kvalitnému povrchu a malému prevýšeniu
je výlet v údolí Velké Karlovice – Vsetín (35 km), okolo Bečvy,
ideálny pre rodiny s deťmi a väčšina úsekov je vhodných
aj pre in-line korčuliarov. V oblasti nájdete i ponuku 2 bikeparkov pre všetky kategórie bikerov. Pripravené sú trate rôznej
náročnosti, ktoré vedú lesom a po trasách sú umiestnené
drevené prekážky a ďalšie zábavné i technické prvky.

Wellness i pravé valašské pochúťky
Určite oceníte kvalitu a rozsah služieb,
ktorými sa miestni starajú o svojich
hostí. Skvelé ubytovanie, jedinečná
valašská kuchyňa, bazény so slanou
„morskou“ vodou vyhrievanou na 36 °C,
moderné relaxačné centrá so saunami
a ponukou masáží, bowling, squash kurty
či detské kútiky. K tomu zábava pre deti
aj dospelých.
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Hornej Lidče za unikátnym

mechanickým betlehemom v reáliách

Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

za

dobrodružstvom a príbehmi troch
skalných miest a dvoch rozhľadní

tradície vo Valašských Kloboukách, výstup
k rozhľadni Královec i k hradu Brumov

Horní Lideč: Unikátny česko-slovenský betlehem
Na ploche 170 m2 uvidíte 220 figúr, z toho 65 pohyblivých, prostredníctvom ktorých
ožívajú staré remeslá a zvyky. Viac ako 100 vyrezávaných stavieb zo Zlínskeho
a Trenčianskeho kraja. Napr. Svatý Hostýn, Velehrad, Radhošť, Trenčiansky hrad,
zámok Bojnice atď. Súčasťou expozície je aj filmová snímka. Otvorené celoročne!

Za dobrodružstvom a príbehmi skalných miest
i rozhľadní
Najväčšie skalné mesto v moravskej časti Karpát tvorené
skalnými stenami, kamenným morom, sutinami i jaskyňami
sú Pulčínske skaly. V oblasti nájdete aj ďalšie Čertove
a Lačnovské skaly a tiež dve rozhľadne. 16 m vysoká rozhľadňa
na Čubovom kopci 1,5 km východne od obce Francova
Lhota a 37 metrov vysoká rozhľadňa na kopci Vartovna
pri obci Seninka. Obe ponúkajú nádherné výhľady do okolia
i na Javorníky, Beskydy, Biele Karpaty a slovenské hory.

Valašské Klobouky, mikulášsky jarmok i hrad Brumov
Klobouky sa preslávili v minulosti ako súkennícke centrum a túto slávu si môžete
pripomenúť na mnohých tradičných akciách či v múzejných expozíciách. Každoročne
tu na začiatku decembra prebieha úžasný mikulášsky jarmok. Z Valašských Klobúk vedie
7 km dlhý náučný chodník k rozhľadni na Královci.
Je vhodný aj pre rodiny s deťmi a na konci dôjdete
k rozhľadni vo výške 655 m n. m., odkiaľ sa vám otvorí
pohľad na celú prihraničnú krajinu. Nevynechajte
ani stredoveký kráľovský hrad Brumov v BrumoveBylnici, ktorý v minulosti strážil obchodnú cestu
z Moravy do Uhrov. Stála expozícia, pravidelné tematické
výstavy, besedy a jarmoky ľudových remesiel.

