TIPY
NA
VÝLET
Máte dobrodružného ducha? Po odpočinku v bazénu či ve wellness
rozhodně doporučujeme prozkoumat atraktivní okolí resortu. Níže
uvádíme několik tipů na parádní výlety pro páry, ale i rodiny
s dětmi. Uvedená místa jsou vhodná pro cykloturistiku. Rozhodně
se nebudete nudit!

V Blatnici…
HISTORICKÉ SKLEPY POD STARÝMA HORAMA
Oblíbená destinace turistů, ale i místních obyvatel láká každoročně na své tradiční
akce Búdy pod hvězdami a Putování po blatnických búdách. Otevřeno je zde
okolo 40 sklepů, kde můžete za doprovodu cimbálové muziky degustovat vína
místních vinařů a okusit tak místní kulturu v plné parádě. To vše je snoubeno
s ochutnávkou lokálních specialit a bohatým doprovodným programem.
Více info na www.vinariblatnice.cz.

SVATÝ ANTONÍNEK
Hlavní dominantou Blatnice je kopec svatého Antonína, lákající návštěvníky na svou
lipovou alej (Alej roku 2018), historickou kapli, křížovou cestou a armádní bunkr.
Zajímavá je bezpochyby historie kaple, jejíž základy byly položeny v 17. století
Hartmanem, synem knížete z Lichtenštejna. Dle pověsti toto místo v minulosti
navštívili také Cyril s Metodějem, kteří křtili vodou z lokální studánky. Místo poskytuje
perfektní výhled na okolí. Ideální místo na piknik.

STŘEČKŮV KOPEC
Přírodní památka Střečkův kopec představuje významnou geologickou lokalitu
s jediným známým odkryvem antoníneckého souvrství. Příjemná zastávka při
procházení okolí.

SMÍCHOV
Místo, kde původně ležela stejnojmenná obec. Ve 14. století tudy vedla tzv. „Brodská
stezka“, která posloužila císařským vojskům k převozu peněz do Vídně. Smíchovští
vojsko přepadli a peníze ukradli. Na oplátku byla obec obklíčena a vypálena. Místo
dnes připomíná informační tabule a dochovaná studánka.

MUZEUM
Přehlídka místních krojů a výšivek, historických exponátů, ukázka typického obydlí
z 30. let minulého století a spoustu dalšího nabízí Blatnické muzeum, nacházející se
v budově mateřské školy. Otevřeno je každou neděli od 15 do 17 hodin. Více
informací na tel. 737 576 694..

Okolí…
ROZHLEDNA RADOŠOV
Rozhledna ve tvaru číše na víno nabízí překrásný výhled na zmiňovaný kopec
svatého Antonína, Velkou Javořinu, Buchlovské vrchy a na Pálavu u Mikulova.

SKANZEN STRÁŽNICE
Zajímavé prostředí skanzenu seznamuje návštěvníky s lidovou architekturou 18.
století. Během procházky vás nemine ukázka tradičních lidových řemesel a chovu
domácích zvířat, dozvíte se zajímavosti o historii a vývoji vinohradnictví na
jihovýchodní Moravě. Připraven je také bohatý program pro děti. Přes sezónu se zde
pravidelně konají tematické akce.

BAŤŮV KANÁL
Historická vodní cesta, vybudovaná v třicátých letech nabízí pravidelné plavby na
výletních lodích. Pokud se rozhodnete prozkoumat Baťův kanál na vlastní pěst,
můžete si ve vybraných přístavech zapůjčit motorové čluny, kanoe, kajaky, rafty a
další. Baťův kanál je protkán rozlehlou sítí cyklostezek a cyklookruhů. Trasa tedy
nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou.
Více informací na www.batacanal.cz

SKI PARK FILIPOV
580 metrů sjezdovek, 3 vleky, 12 sněhových děl. V případě zájmu lze po předchozí
domluvě zajistit privátní, ale i skupinovou výuku jízdy na lyžích či snowboardu.
Více informací na www.skiparkfilipov.cz

LUČINA
Umělá vodní nádrž Lučina se nachází v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti
Bílých Karpat nedaleko obcí Strážnice a Tvarožná Lhota. Vhodné pro koupání.
Travnaté pláže, skokánky, skluzavka.

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Koupaliště v Ostrožské Nové Vsi nabízí průzračně čistou vodu pro koupání a
relaxaci. V místě vás potěší také volejbalové hřiště.

KOVOZOO STARÉ MĚSTO
Jedinečná kovová zoo, nacházející se v netradičním prostředí zrekonstruovaného
areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

KUŽELOVSKÝ MLÝN
Jediný větrný mlýn holandského typu na Moravě. V bývalém mlynářově domku a
přilehlém chlévě a stodole naleznete expozici horňáckého bydlení, zemědělských
nástrojů a jiného pracovního náčiní z doby přelomu 19. a 20. století. V druhé
polovině července se v prostorách památky konají Horňácké slavnosti.

BUCHLOV
Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují k 1.
polovině 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních
architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší
architektuře. Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu
v pohodlné renesanční panské sídlo.

KROMĚŘÍŽ
Místní ji nazývají Hanáckými Athénami. Arcibiskupský zámek, obrazárna,
Podzámecká a Květná zahrada, mincovny spolu s historickými uličkami, kostelíky a
náměstími vytváří bohatý kulturní celek. Od 90. let patří zámek spolu se zahradami na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

