HLEDAČKY
Skryté příběhy města Znojma - www.skrytepribehy.cz
Zábavné prozkoumání nejen historie města Znojma nabízejí hned 3 trasy mobilní
aplikace Skryté příběhy.

Záhada Psí věže – trasa vede
historickým centrem města a zavede
vás do roku 1226, kdy si lokátor
Maurer, který byl z Německa povolán
králem Přemyslem Otakarem II., aby
vytýčil nové královské město, neví
rady, jakou určit městu správnou
velikost.

Prušácké výpalné – trasa vede
bezprostředním okolím Louckého
kláštera na již-ním předměstí Znojma.
Ocitnete se v roce 1742, kdy musí
zástupce premonstrátského kláštera,
Prokop Diviš, vyřešit nepříjemnou
situaci – obsazení kláštera pruskou
armádou, zajetí opata a požadavek
vysokého výkupného.

Stroj na počasí – trasa vás zavede do
Přímětic na severním předměstí
Znojma roku 1760, kde Prokop Diviš
působil jako farář, a právě zde
zkonstruoval svůj bleskosvod. Bojuje
však s nevědomostí a nepochopením
místních sedláků, kteří
v jeho vynálezech spatřují dílo
ďáblovo.

HLEDAČKY
Znojemská muzejní hledačka - www.muzeumznojmo.cz
Trasa vedoucí historickým centrem je fyzicky nenáročná a poznáte díky ní
nejvýznamnější znojemské památky, a to zejména ty, které spravuje právě
muzeum. Úkolem hledačky je vyluštit tajenku a její jednotlivá písmena poskládat
z 8 úkolů po trase.

Z kulturní krajiny do divočiny - www.nppodyji.cz/hledacky
Další dobrodružná výprava s úkoly
připravená Správou Národního parku
Podyjí Vás zavede z kulturní krajiny
jihomoravských
vinic,
kolem
vřesoviště až do blízkého lesa. Trasa
začíná u kostela sv. Linharta v
Havraníkách a končí u vyhlídky
Sealsfieldův kámen. Úkolů je na ní
celkem 9 a zaberou Vám i s cestou
tam cca
2 hodiny. Opět však nejde o okruh, a
tak je třeba počítat přibližně s
dvojnásobnou kilometráží i dobou.

HLEDAČKY
Podyjská prožitková hledačka - www.nppodyji.cz/hledacky
Správa Národního parku Podyjí
připravila své vlastní přírodovědné
hledačky, které cílí opět především
na rodiny s dětmi anebo školní
výpravy. Zapojit se do nich ale
mohou
všichni
návštěvníci
národního parku s hravým duchem.
Na cestě mezi návštěvnickým
střediskem v Čížově, kde začíná
Podyjská hledačka, a Hardeggskou
vyhlídkou na česko-rakouské hranici
musí zájemci splnit 8 jednoduchých
úkolů. Čeká je trasa podél bývalé
železné opony, ale nejde o okruh,
proto se musí počítat i se zpáteční
cestou.

Pabákova stezka v Miroslavi - www.miroslavskyzamek.cz
Národní
přírodní
památka
Miroslavské kopce je významnou
lokalitou sedmi samostatných kopců
v okolí města Miroslav. Jde o
slepencové pahorky známé jako
Větrník, Přední a Zadní Markův
kopec, Ve vinohradu, U letiště, U
kamene
a Zmrzlé. A právě tyto kopce
propojuje naučná stezka, která tak
neustále střídá terénní stoupání a
klesání. Rodiny s dětmi ocení
zpestření přírodovědného výletu k
rybníku
ve
formě
poznávací
Pabákovy stezky. Pabák přitom není
ani pavouk ani žabák, je od každého
kousek. Jde o mapu s úkoly, které
promění vycházku v do-brodružnou
výpravu.
Stezka
startuje
na
Miroslavském
zámku,
kde
si
zmíněnou mapku se zadáním úkolů
vyzvednete v pokladně.

HLEDAČKY
Jevišovicko s hrdinným vojevůdcem - www.raduitdesouches.cz
Na Jevišovicku doplňují úkoly novou cyklotrasu. Zdejší terény vedou lesnatou
krajinou, míjejí rybníky i louky, a prakticky celá oblast patří do Přírodního parku
Jevišovka. Byla zde vyznačena zcela nová cyklotrasa, jejímž spojujícím tématem je
slavná osobnost Jean Louis Raduita de Souches. A právě místa s ním spojená
a přírodní krásy Jevišovicka propojuje nový cyklookruh dlouhý 55 km. Je vedený
mírně zvlněnou krajinou okolo zámků, starých mlýnů a hospodářských stavení
i podél luk a rybníků. Trasu je možné si rozdělit na severní a jižní okruh anebo
doplnit o hledačku s úkoly formou QR kódů. Jen s drobnými změnami se dá
prakticky celá projet také jako mototrasa i na motorce nebo v autě po okresních
silnicích jen s minimálním dopravním provozem.

HLEDAČKY
Vranovské rodinné hledačky – www.hledacky.vranovnaddyji.cz
Okolo řeky Dyje - Fyzicky
nenáročná trasa vede téměř
celou dobu po rovině, větší část
po
asfaltové
silničce
s
minimálním
dopravním
provozem, menší kousek lesní
cestou. Bez problémů ji zvládnete
s menšími dětmi, na prvních
kolech či na kolo-běžce. Projede i
kočárek s terénnějšími kolečky.

Okolo zámku - je středně
náročná. Většina trasy vede po
lesních a skalních pěšinkách a
cestách. Trasa je sice snadná na
orientaci a zvládnou ji i děti, ale je
zcela nevhodná pro kočárky i
kola. Okruh začíná i končí opět u
turistického informačního centra
na náměstí a vede nejen okolo
majestátního barokního zámku,
ale i kolem starých vojenských
bunkrů.

Claryho stezka - je fyzicky
nejnáročnější, ale děti ji také
zvládnou. Většinou vede po
lesních a skalních pěšinkách a
přírodních cestách, nechybí větší
stoupání i kle-sání. V její druhé
půli, od přehradní hráze, vede
cesta po silnici se zákazem vjezdu
motorových
vozidel
a
pak
Vranovem nad Dyjí po chodníku.

HRADY A ZÁMKY
Zámek Vranov nad Dyjí - www.zamek-vranov.cz
Na strmé skále nad řekou Dyjí se vypíná klenot evropského baroka. Je kouzelnou
kulisou mnoha českých pohádek a historických filmů. Neopakovatelnou siluetu
zámku tvoří impozantní Sál předků (jedna z největších světských barokních
prostor v ČR) a kaple Nejsvětější Trojice, které výtvarně umocňují půvab stavby
obklopené terasovitými zahradami a romantickým lesoparkem z 18. století.

Zřícenina Nový Hrádek - www.hrad-novyhradek.cz
Původní lovecký hrad založený už ve 14. století doplnil později ještě druhý hrad
na místě původního předsunutého opevnění. Po dobytí Švédy v roce 1645 začal
pustnout a postupně srůstat s okolní divokou přírodou. Ve 20. letech 20. století
byla zřícenina zkonfiskována poslednímu majiteli a pronajata Klubu českých
turistů, který ji zpřístupnil veřejnosti a zřídil zde turistickou noclehárnu.

Hrad Bítov - www.hrad-bitov.cz
Bítov je jedním z nejstarších hradů České republiky. Leží na ostrohu obtékaném
řekou Želetavkou nedaleko jejího soutoku s Dyjí. Hrad byl založen v 11. století na
místě původního slovanského sídliště a velkomoravského hradiště. Dnes má
novogotickou podobu, posledním majitelem byl baron Jiří Haas z Hasenfelsu,
zakladatel jedné z prvních soukromých ZOO u nás. Obohatil hradní sbírky mimo
jiné o unikátní kolekci 49 vycpaných psů – dnes největší sbírku svého druhu na
světě.

Zámek Uherčice - www.zamek-uhercice.cz
Jde o jeden z největších zámeckých komplexů na Moravě a rozlehlý areál zahrnuje
obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy. Tvoří spolu s přilehlými
zahradami a parky významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní
gotické tvrze a díky různým stavebním a uměleckým epochám bývá označován za
„učebnici slohů". Býval oblíbenou zastávku nejvyšší šlechty na cestě mezi Prahou
a Vídní, ale jeho honosnou podobu těžce poznamenalo období 50. let minulého
století. Po konfiskaci původním majitelům, zde totiž sídlil státní statek, tábor
nucených prací i útvar pohraniční stráže. Postupná devastace zámeckého
komplexu dospěla tak daleko, že se v roce 1985 uvažovalo o jeho demolici.

Lampelberg - www.obec-vrbovec.cz
Byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v této lokalitě. Právě z tohoto
místa je nejlepší výhled do krajiny. Nachází se zde kulatá věž, pod níž je umístěna
bývalá místnost pro hotaře a maštal pro koně.

HRADY A ZÁMKY
Zřícenina Cornštejn - www.muzeumznojmo.cz
Hrad Cornštejn stojí na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze
tří stran obtékaného řekou Dyjí. Vznikl na původně zeměpanském území, jež
náleželo k hradu Bítovu a které přešlo koncem 13. století jako trvalá zástava do
rukou panského rodu Lichtenburku. V polovině 80. let byl hrad převeden do
správy Jihomoravského muzea ve Znojmě, které nyní zajišťuje nejnutnější sanační
práce, umožňující zpřístupnění zříceniny hradu Cornštejna veřejnosti.

Templštejn - www.templstejn.cz
Pro založení hradu si templáři vybrali skalnatý ostroh vybíhající do hlubokého
údolí řeky Jihlavy. Ostroh je ze dvou stran obtékaný meandrem řeky, ze třetí
strany je oddělen roklí, ve které protéká potok. Jediný přístup tak byl z jihu od
obce Jamolice, který byl ztížen řadou postupně budovaných opevnění.

Starý zámek Jevišovice
- www.mzm.cz/stary-zamek-v-jevisovicich
Vznikl na místě hradu postaveného kolem poloviny 15. století na strmém
skalnatém ostrohu nad řekou Jevišovkou. Od roku 1974 jej spravuje Moravské
zemské muzeum se sídlem v Brně, jako svou samostatnou pobočku.
Oproti tomu tzv. „Nový zámek“ v Jevišovicích není určen pro běžné turistické
návštěvy – slouží totiž jako domov pro seniory. Je obklopen rozsáhlým anglickým
parkem – veřejnosti přístupným.

Zámek Moravský Krumlov - www.mkrumlov.cz
Renesanční zámek (původně hrad ze 13. století), který zdobí na vnitřním nádvoří
arkády hned ve 3 patrech nad sebou a unikátní arkádové schodiště. Dnes je
příjemným a důstojným místem pro umělecké výstavy uvnitř i festivaly různých
žánrů na rozlehlém nádvoří. Zámek byl po dlouhá léta spojen s osudem slavné
malířské kolekce Slovanská epopej od Alfonse Muchy, o jehož navrácení z Prahy
se stále vedou jednání.

Zámek Miroslav - www.miroslavskyzamek.cz
Dnešní podobu získal zámek už v 16. století a pozdější barokní úpravy ji už moc
nezměnily. Velmi cenná a zajímavá je dochovaná sklípková klenba bývalé soudní
síně, kde panská feudální spravedlnost vynášela své rozsudky až do roku 1851. Po
roce 1945 byl zámek zestátněn a využíván např. jako učňovský internát. Od
počátku 90. let 20. století je majetkem města. V letech 2014-2015 zde probíhala
rozsáhlá rekonstrukce a nyní je zpřístupněn veřejnosti.

MUZEA
Muzeum kol Boskovštejn - www.muzeumkol.eu
Je umístěno v gotické tvrzi z roku 1550. Rozloha objektu je veliká a cílem není
ukázat zájemcům a návštěvníkům pouze historii jízdního kola od jeho
prvopočátků do dnešních časů, ale chce přiblížit různá období vývoje a následně i
nové trendy ve vývoji jízdních kol a cyklistiky. Muzeum je co se týká konkurence
nejobsažnější na světě. Naleznete zde několik expozic, které nemají ve světě
obdoby.

Muzeum Vedrovice - www.muzeumvedrovice.cz
Výklad o dávné historii zde přizpůsobí dle věkové skupiny, zapojí vás do
zábavného vědomostního kvízu o odměny a na požádání zorganizují i pravěkou
tvořivou dílničku. V ní si ze speciální hmoty vytvoří pravěké šperky, zuby zvířat
nebo opaskové spony, které si pak zavěšené na kožené šňůrce odnesou domů.
Před budovou Muzea je krásné a velké dětské hřiště s dřevěnými herními prvky.
Ve „Venkovské stodole“ se pak můžete seznámit s původním vybavením
zemědělských stavení a prohlédnout si můžete i technickou památku: větrné kolo,
které čerpalo a rozvádělo vodu po vsi až do roku 1950.

Muzeum motocyklů Lesná - www.veteransalon.cz
Rozsáhlý muzejní areál dnes nabízí nejen možnost pokochat se historickou
technikou, ale je také příjemným rekreačním zařízením s neopakovatelnou
atmosférou a pravděpodobně jediným motoristickým místem v České republice,
kde můžete strávit dovolenou nebo uspořádat svatební hostinu mezi exponáty.

Muzeum motorismu Znojmo - muzeum-motorismu.cz
Na ploše bezmála 1500m2 najdete 40 předválečných automobilů, desítky
motocyklů, bicyklů, stabilních motorů. Dále traktory, parní stroje, motory pro
pohony mlýnů, benzínové pumpy, smaltované reklamní tabule, kočárky, šlapací
autíčka, dětské hračky a další stovky exponátů tykajících se motorismu a to do
roku výroby 1950. Zajímavostí je největší sbírka heverů u nás (možná i v Evropě).
Dobovou atmosféru doplňují vtipně instalované figuríny oblečené ve stylu
třicátých let. Skutečné fandy potěší sbírka dobových prospektů, řidičských
průkazů a desítky dalších tiskovin , týkajících se motorismu.

MUZEA
Expozice pivovarnictví Znojmo - www.nzm.cz
Část areálu bývalého pivovaru je využívána jako Expozice pivovarnictví. Nachází se
v nejzajímavější budově areálu bývalého pivovaru – varně. Její technologické
zařízení z roku 1930 vyrobené ve Škodových závodech v Plzni tvoří jádro expozice
a bylo v roce 2010 prohlášeno kulturní památkou. Do jednoho z exponátů – kádě
může návštěvník i vstoupit a prohlédnout si ji zevnitř, kde se formou
videosekvence seznámí s historií znojemského pivovaru. Prohlídka exponátů za
doprovodu průvodce je doplněna o historií pivovarnictví ve Znojmě a okolí a o
pivu obecně. Expozice pivovarnictví je otevřena za spolupráce s Národním
zemědělským muzeem a společností Heineken.

Dům umění Znojmo - www.muzeumznojmo.cz
Dnes slouží Dům umění výstavním účelům Jihomoravského muzea.
Reprezentativní výběr z bohatých uměleckých sbírek Jihomoravského muzea zde
prezentují stálé expozice "Staré umění Znojemska" ve druhém podlaží a "Medailér
Jan Tomáš Fischer" a "Mince Zemí Koruny české" v podlaží prvním. Výstavní sály v
prvním podlaží jsou určeny výstavám převážně soudobého výtvarného umění. V
přízemí se nachází víceúčelový sál pro příležitostné výstavy, přednášky a
konference.

Vodní mlýn Slup - www.technicalmuseum.cz
Unikátní technická památka mimořádně zachovaného vodního velkomlýna se 4
funkčními vodními koly a mlýnským náhonem ze 16. století. Pozoruhodná
renesanční stavba je Národní kulturní památkou spravovanou Technickým
muzeem v Brně, které zde zajišťuje odborný dohled i prohlídky s průvodcem. V
roce 2009 zde byla otevřena expozice Vývoj mlynářství, která názorně ukazuje
různé druhy mletí obilí v průběhu historie.

Muzeum zemědělství Oleksovičky
- www.muzeumzemedelstvioleksovicky.wbs.cz
Zemědělství a tradiční práce s ním spojené se názorně představují v zemědělské
usedlosti postavené u Mlýnské strouhy nedaleko slupského Vodního mlýna. Sídlí
zde soukromé Muzeum zemědělství Oleksovičky, které je věnováno památce
JUDr. Vladislava Cilínka. Vystavená zemědělská technika byla skutečně používána
v blízkém okolí. Exponáty jsou seřazeny podle ročních období, od jarního setí až
po zimní práce na statku, a je zde i autentická expozice vesnické obytné kuchyně,
ve které na vás zaručeně dýchne kouzlo starých časů.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, VYHLÍDKY
Ledové sluje - www.nppodyji.cz
Zalesněný hřeben Ledových slují se nachází v areálu bývalého panství
vranovského zámku. Před rokem 1860 nechala jejich okolí zpřístupnit pro
veřejnost tehdejší majitelka panství hraběnka Helena Mniszková. Pohyb
návštěvníků v areálu Ledových slují mimo značené turistické cesty není možný.
Kromě ohrožení unikátní přírody přináší jednoznačně i řadu nebezpečí.
Každoročně se zde vyskytují drobná skalní řícení. Navíc každý krok mezi sutěmi a
kolmo se otevírajícími skalními puklinami musí chodec pozorně vážit.
Návštěvníkům se ale místo neuzavírá stoprocentně. Správa Národního parku
Podyjí sem každoročně zavede účastníky organizované vycházky pro veřejnost.
Kromě toho se účastníci této exkurze dostanou i k některým vchodům do
Ledových slují.

Křížová cesta s rozhlednou Anička - www.kudyznudy.cz
V severní části obce Jiřice u Moravských Budějovic se nachází odpočinkový areál s
meditační křížovou cestou, n akteré najdete 14 zastavení s obrazy Bedřišky
Znojemské. Cesta vedoucí ovocným sadem je zakončena asi 10m vysokou
dřevěnou rozhlednou.

Hallamasskova vyhlídka - www.kudyznudy.cz
Dřevěná vyhlídka na skalní terase vysoko nad hladinou Dyje pod vranovským
zámkem byla obnovená Správou Národního parku Podyjí. Z vyhlídky je možno
shlédnout historické jádro Vranova nad Dyjí.

Vyhlídková terasa Tanečnice - www.kudyznudy.cz
Z vyhlídky, která se nachází nad Vranovem nad Dyjí, je pěkný výhled na Vranovský
zámek, řeku Dyji a na celý městys.

Vyhlídka Hvězdička - www.kudyznudy.cz
Místo, odkud je krásný výhled na bítovskou zátoku, proslavil místní poštmistr
Vladimír Kundrát.

Rozhledna Rumburak - www.kudyznudy.cz
Rozhlednu Rumburak najdete na úpatí Velkého kopce, u silnice k hradu Bítov.
Pokochat se můžete výhledem na hrad Cornštejn, vesnici Bítov a do údolí
Vranovské přehrady. Rozhledna stojí díky manželům Pyskovým, kteří ji nechali
postavit v letech 2008 - 2009.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, VYHLÍDKY
Králův stolec - www.kudyznudy.cz
Na výrazném ostrohu nad řekou Dyjí na konci vzdutí Znojemské přehrady je
dřevěný vyhlídkový altán se zábradlím. Z něj se naskýtá krásný pohled jak proti
toku směrem k masívu Býčí skály, tak směrem ke Znojmu.

Sealsfieldův kámen - www.kudyznudy.cz
V lesích nad Trauznickým údolím, pět kilometrů na jihozápad od středu Znojma,
najdete vysoko nad zákrutem řeky Dyje jednu z nejkrásnějších vyhlídek
Národního parku Podyjí. Monumentální skalní stěna s vyhlídkou byla oblíbeným
místem spisovatele Charlese Sealsfielda, rodáka z nedalekých Popic.

Devět mlýnů - www.kudyznudy.cz
Vyhlídka Devět mlýnů nad unikátní údolní lokalitou nedaleko Hnanic nabízí
atraktivní výhled na proslavenou vinici Šobes i meandry řeky Dyje.

Claryho kříž - www.kudyznudy.cz
Claryho kříž nechal na vrcholu přes 80 m vysokého skaliska nad řekou Dyjí
postavit majitel vranovského panství hrabě Stanislav z Mniszku jako památku na
svého přítele - spisovatele, malíře a humanisty knížete Karla Claryho, který se
nakazil při návštěvě Vranova během cholerové epidemie.

Grázlova vyhlídka - www.kudyznudy.cz
Vyhlídka také nazývaná Graselova vyhlídka je pojmenovaná po Johannu Georgi
Graselovi, který zde na přelomu 18. a 19. století působil jako bandita a loupežník.

Lovecký letohrádek Lusthaus - www.kudyznudy.cz
Menší lovecký letohrádek byl postaven na křížení cest kančí obory, jeho vznik je
odhadován na polovinu 18. století. Z té doby totiž pochází veduta na vranovském
zámku, která jej zobrazuje.

Stříbrné vodopády - www.tipykamnavylet.cz
Stříbrné vodopády jsou soustava pěti vodopádů v národním parku Podyjí.
Vodopády jsou dílem Stříbrného potoka, johož koryto v rokli vytváří několik
kaskádových vodopádů o výškách od 2 do 6 metrů. Navštívit lze i v zimním
odbobí, kdy v mrazivém počasí vytváří krásné scénérie.Pozor, přístup k
vodopádům není jednoduchý.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, VYHLÍDKY
"Špačkárna" - www.tipykamnavylet.cz
Vojenská strážní věž tzv. „špačkárna“, byla postavena po r. 1951. Je součástí
památníku představujícího jedinou dochovanou ukázku části bývalé želené opony
v tehdejší Československé socialistické republice. Věž se nachází v blízkosti obce
Čížov a je bez problémů dostupná po asfaltové komunikaci (pouze pro pěší).

Vyhlídková věž Mikulovické jezero - rozhledny.webzdarma.cz
Asi 7metrovou dřevěnou konstrukci vybudovanou na břehu přírodní památky
Mikulovické jezero ocení zejména milovníci vodního ptactva. Z vyhlídky asi 3
metry nad zemí můžete pozorovat mokřady a bohatý život v nich.

Vyhlídková věž Špalkova vinice - rozhledny.webzdarma.cz
Necelých šest metrů vysoká rozhledna s krásnými výhledy do okolí na místě
zaniklého větrného mlýnu. Nachází se na nejvyšším bodě Kraví hory, uprostřed
vinohradů Vinařství Špalek, které ji nechalo na své náklady vybudovat.

Vyhlídka Železné schody - toulky-znojemskem.cz
Dříve zde bylo vybudované kovové schodiště, které používali vojáci pohraniční
stráže pro rychlejší chycení narušitelů hranic. V roce 1996 bylo toto schodiště
odstraněno, ale název Železné schody zůstal. Z místa rozhledu je pěkný pohled do
nížiny v Rakousku a na zalesněné údolí řeky Dyje. Na vyhlídku vás zavede červená
turistická značka.

Vinice Šobes - www.znovin.cz
Na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje leží vinice, odborníky řazená mezi
deset nejkvalitnějších evropských vinařských poloh. V letních měsících můžete
přímo na vinici ochutnat místní vína.

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Vodní mlýn Slup - www.technicalmuseum.cz
Unikátní technická památka mimořádně zachovaného vodního velkomlýna se 4
funkčními vodními koly a mlýnským náhonem ze 16. století. Pozoruhodná
renesanční stavba je Národní kulturní památkou spravovanou Technickým
muzeem v Brně, které zde zajišťuje odborný dohled i prohlídky s průvodcem. V
roce 2009 zde byla otevřena expozice Vývoj mlynářství, která názorně ukazuje
různé druhy mletí obilí v průběhu historie.

Přeskačské podzemí - www.obecpreskace.cz
Přeskačské podzemí bylo objeveno náhodně v roce 2004. Jelikož středověké
chodby byly velice zachovalé a podařilo se zde objevit řadu archeologických
nálezů, byly prostory zpřístupněny veřejnosti. V roce 2009 byl nad vstupem
postaven nový objekt a v něm zbudována muzejní expozice. Podzemí sestává z
hlavní podzemní chodby a třech kruhových místností.

Skanzen slovanského osídlení - www.kudyznudy.cz
Skanzen slovanského osídlení ve Znojmě–Hradišti se nachází v hospodářském
areálu u kláštera křižovníků. Hradišťská ostrožna je lidmi osídlena téměř
nepřetržitě už od hlubokého pravěku. Nadace svatého Hypolita zde tvoří
postupně areál s muzejní expozicí velkomoravského osídlení.

Pivní lázně - www.pivnilazneznojmo.cz
Znojemské Pivní lázně se nacházejí v podzemí, naproti znojemské radnici. Naložte
se do dřevěné kádě naplněné pivem, relaxujte a načepujte si skvěle vychlazené
pivo podle libosti.

Ekobus Znojmáček - znojmacek.cz
Nabízí zážitkové jízdy s turistickým ekobusem, během kterých poznáte historii i
současnost města Znojma. V nabídce jsou jak pravidelné prázdninové programy,
tak jízdy na objednávku během celého roku.

Půjčovna skútrů Django - www.skutrydjango.cz
Jedete do Znojma na dovolenou autem, vlakem nebo karavanem? Poznejte krásy
okolí s větrem ve vlasech na našich krásných retro skútrech.

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Ruční papírna Stará škola - www.handmadepaper.cz
Manufaktura v Želeticích vyrábí ruční papíry způsobem užívaným již před dvěma
tisíci lety - ručním čerpáním.

Naučná stezka S mlokem Gránickým údolím - www.granice.cz
Jak naznačuje název stezky průvodcem po stezce je mlok Hugo. Stačí tedy
sledovat směrovky, kde je nakreslen a bezpečně celou stezkou projdete. Stezka
navíc navazuje na historické centrum města Znojma a kousek od stezky je
zastávka turistického vláčku.

Lanové centrum a bikepark - www.muzeumkol.eu
Milovníci kol a koloběžek se mohou vyřádit v bikeparku na pumtrackové či
singletrackové dráze, která vede přes dřevěné lávky, kamenité pasáže i kořenité
úseky a vodní brody. Potřebné vybavení si můžete zapůjčit. V blízkosti tvrze se
můžete vyřádit v lanovém centru nebo si sportovně zarybařit v rybníku.

V'RUN OFF' PARK - www.vrunoffpark.cz
Místo pro aktivní trávení volného času na čerstvém vzduchu, kde si v pohybu i
odpočinku užijete společně strávené chvíle.

Konopná farma Vranč - www.kudyznudy.cz
Konopná farma Vranč je úžasná oáza klidu, kde si můžete při odpočinku s
drinkem rehabilitovat svoje nohy v mořském písku kolem celého baru. Konopná
farma nabízí zábavu i poučení pro dospělé i děti. Ty nejmenší zaujme dětské
hřiště s pískovištěm, a také malý zoo koutek, kde najdou třeba kozy či ovečky.
Každým rokem zde v hlavní sezóně vyrůstá konopný labyrint, ve kterém bývá
obtížné nalézt cestu ven.

Puzzle Slovanská epopej - www.miroslavskyzamek.cz
Na zámku v Miroslavi naleznete všech 20 obrazů z cyklu Slovanská epopej od
Alfonse Muchy. Jedná se o velkoformátová puzzle, která jsou složená z více než
163 000 dílků. Obrazy jsou vyrobené na zakázku, a proto se jedná o světový
unikát. Epopej je součástí klasické prohlídky zámku. Celý projekt získal v roce
2016 certifikát Světový unikát zapsaný v knize rekordů.

