INFORMAČNÍ CENTRA
IC Mikroregionu Bojkovska
Sušilova 952
687 71 Bojkovice
tel.: 572 610 420
infocentrum@bojkovice.cz
www.mikroregion-bojkovsko.cz

IC Strání-Květná
Rubanice 877
687 65 Strání
tel.: 572 695 240
mic@strani.cz
www.strani.cz

IC Brumov-Bylnice
Podzámčí 861
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 138
muzeum@brumov-bylnice.cz
www.brumov-bylnice.cz

MIC Uherský Brod
Mariánské náměstí 2187
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 615 125
mic@ub.cz
http://turista.ub.cz

MIC Luhainfo
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980
luhainfo1@mdkelektra.cz
www.luhacovice.cz

MIC Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 276
766 01 Valašské Klobouky
tel.: 577 311 150
infocentrum@mu-vk.cz
www.valasskeklobouky.cz

MIC Slavičín
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
tel.: 577 342 251
kultura@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz
IC Moravské Kopanice
Starý Hrozenkov 314
687 74 Starý Hrozenkov
tel.: 572 696 323
iskopanice@razdva.cz
www.iskopanice.cz

IC Vlčnov
Klub sportu a kultury 186
Hlucká 186
687 61 Vlčnov
tel.: 572 675 130
ksk@vlcnov.cz
www.ksk.vlcnov.cz/ic

za školu
do bílých
karpat
www.vychodni-morava.cz

Bílé Karpaty
Rozkládají se v jihovýchodní části České republiky a tvoří hraniční pohoří
se Slovenskem. Od roku 1980 patří mezi chráněné krajinné oblasti s rozlohou téměř 747 km2. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m n. m.),
druhým nejvyšším Chmeľová, ležící na Slovensku – 925 m n. m.
Pyšní se neporušenou přírodou, množstvím historických památek, dochovaných lidových obyčejů a řadou možností pro podnikání zajímavých výletů.
Nejvýznamnější osobností je bezesporu učitel národů – Jan Amos Komenský, který ze zdejšího kraje pochází.
Mezi přírodními zajímavostmi vedou půvabné horské
louky, bukové pralesy a především unikátní místa s výskytem vzácných orchidejí, jejichž druhová pestrost
a početnost je největší ve střední Evropě. UNESCO
tuto oblast právem prohlásilo za biosférickou rezervaci.
Krajinou vede řada naučných stezek a nespočet značených turistických i cykloturistických tras různé náročnosti.

UBYTOVÁNÍ
Eurocamping Bojkovice, www.eurocamping.cz
Holubyho chata, www.holubyhochata.sk
Horská chata Arnika, www.horskachata-arnika.cz
Horská chata Jana, www.horska.chata.sweb.cz
Horská chata Valmont, www.horskachatavalmont.cz
Rekreační a školicí středisko Kopánky, www.kopanky.cz
Rekreační středisko Monte Lope, www.montelope.info
Turistická ubytovna Květná, www.kvetna.sdtj.cz/ubytovna.html

JE DOBRÉ VĚDĚT
Vhodné období pro realizaci programů:
květen–září.
V ceně není zahrnuta doprava na místo.
Ceny jsou pouze orientační.
U programů zahrnujících návštěvu Slovenska
je nutnost cestovního pasu nebo občanského
průkazu a části kapesného v EUR.

Mezi nejznámější historické památky se řadí zámek Nový Světlov
v Bojkovicích*, památky lidové architektury, stavby Dušana Jurkoviče
v Luhačovicích či slovenské Brezové pod Bradlom, hrad v Brumově
a mnoho dalších. Bílé Karpaty jsou hraničními horami, lze tudíž podniknout zajímavé výlety i na sousední Slovensko. Velmi blízko je Trenčín
s královským hradem a legendami opředený Čachtický hrad. Unikátní
je soustava skalnatých vrcholů – Vršatec, Lednica a Červený Kameň se
zříceninami hradů. Zážitkem je návštěva Parku miniatur v obci Podolie
poblíž Nového Mesta nad Váhom, kde jsou k vidění zmenšené repliky slovenských hradů a památek. Bílé Karpaty určitě stojí za prozkoumání!
Podrobné informace o výletech a tipy na další aktivity
naleznete na

www.vychodni-morava.cz
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Dr. Juraj Hlatký, Matúšovo kráľovstvo, m-ARK
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rozhledna na Velkém Lopeníku

1denní
Za tradičními řemesly i Naučnou stezkou Květná
Dopoledne 60minutová exkurze s odborným výkladem v Moravských
sklárnách Květná. Navážení písku a surovin, foukání skla (lze vyzkoušet),
broušení,expedice. Po obědě v restauraci vycházka Naučnou stezkou
Květná, která vede lesy a loukami pod Velkou Javořinou, nejvyšším
vrcholem Bílých Karpat (970 m n. m.). Trasu tvoří malý okruh s 10 informačními panely v délce 7 km. Odpoledne odjezd autobusem směr
Korytná na prohlídku ovčína. V případě příznivého počasí lze využít koupaliště s tobogány a dětským hřištěm nebo hřiště plážového volejbalu.
Náročnost lehká. Cena: cca 150 Kč/osoba (1x oběd, vstupné sklárna
Květná, koupaliště)

Na sever Bílých Karpat a slovenský Vršatec
Výlet začíná v Brumově-Bylnici na místním hradě Brumov.
Následuje návštěva židovského hřbitova s 50 náhrobky
a návštěva bývalé panské vily s muzeem o životě v podhradí.
Varianta A: Výšlap na nejvyšší vrchol nad Brumovem –
Průklesy (835 m n. m.) s výhledem do širokého okolí. Návrat
do Brumova. Délka túry 12 km.
Varianta B: Z Brumova přesun do místní části Sidonie, v níž je zajímavá
kolonie historických dělnických domů původní sklářské osady. Odsud se
pak vydáte karpatskou přírodou po červené a následně modré turistické
značce na vápencové bradlo Vršatec (897 m n. m.), na kterém se tyčí zříceniny Vršateckého hradu. Zpět se vrátíte stejnou trasou. Délka túry 12 km.

Po stopách J. A. Komenského
a za dobrotami Bílých Karpat
Program začíná návštěvou muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Poté přesun autobusem do obce Vlčnov proslavené tradiční Jízdou králů.
Následuje prohlídka rolnického domu s průvodcem po expozici kovářství
a včelařství. Po obědě návštěva hospodářské usedlosti s muzeem lidových pálenic a seznámení s vařením a pečením v černé kuchyni, dále
exkurze s ochutnávkou v pekárně vlčnovských vdolečků, které jsou proslulé v celé České republice. Na zpáteční cestě zastávka v Aquaparku
Delfín v Uherském Brodě. Tobogán, divoká řeka, vodní atrakce a masáže
mohou být pro děti tou nejlepší tečkou za hezky stráveným dnem.
Náročnost lehká. Cena: cca 200 Kč/osoba (1x oběd, vstupné exkurze
v pekárně, Aquapark Delfín, muzeum J. A. Komenského)

2denní

3denní

Po stopách sklářů a Čachtické paní

Československé poznávání

1. den: Ubytování v turistické ubytovně v DTJ Květná,
sportovní dopoledne (volejbal, tenis, petanque). Oběd.
Odpoledne odjezd do Čachtic (cca 30 km), návštěva
muzea a výšlap na zříceninu hradu Čachtice. Návrat na ubytovnu a večeře
v restauraci (nebo možnost grilování na ohništi u ubytovny).
2. den: Exkurze do Moravských skláren Květná (cca 60 min.). Oběd.
Odpoledne návštěva koupaliště s tobogány. V případě nepříznivého počasí
pro koupání procházka po naučné stezce Květná.
Náročnost střední. Cena: cca 420 Kč/osoba (1x ubytování, 2x oběd,
1x večeře, vstupné muzeum Čachtice, sklárna Květná, koupaliště)

1. den: Ubytování v ubytovně DTJ Květná, sportovní dopoledne
(volejbal, tenis, petanque). Oběd. Odpoledne odjezd do obce Čachtice
na návštěvu muzea legendární Čachtické paní – Alžběty Báthory a poté
výšlap na zříceninu Čachtického hradu.
2. den: Exkurze (cca 60 min.) do skláren Květná, foukání skla si může
vyzkoušet každý. Oběd. Odpoledne výstup (5 km) na Velkou Javořinu –
nejvyšší vrchol Bílých Karpat (970 m n. m.).
3. den A: Po snídani odjezd do Trenčína. Prohlídka hradu a města.
3. den B: Po snídani odjezd do obce Podolie, návštěva Parku miniatur.
Náročnost střední. Cena: cca 750 Kč/osoba (2x ubytování, 3x oběd,
2x večeře, vstupné muzeum Čachtice, hrad Trenčín resp. Park miniatur, sklárna Květná).

Turistika v panenské přírodě
Bílých Karpat
1. den: Ubytování v oblasti Mikulčina
vrchu nebo Lopeníku (Monte Lope, Chata
Jana, Kopánky, Valmont, Arnika). Procházka po okolních lesích, naučných stezkách.
Oběd. Odpolední turnaj ve volejbale, možnost využití bazénu, posilovny (podle typu
ubytování). Večerní zábava u táboráku (grilování, společenské hry, diskotéka).
2. den: Po snídani následuje výlet (oběd
formou balíčku s sebou). Trasa vede
z Mikulčina Vrchu přes Lopenické Sedlo
a Malý Lopeník (884 m n. m.) na Velký
Lopeník (911 m n. m.) s dřevěnou rozhlednou vysokou 22 m. Při dobré viditelnosti
je možné spatřit hřebeny Malé Fatry.
Náročnost střední (8,5 km). Cena: cca 360 Kč/osoba
(1x ubytování, 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře)

Bílé Karpaty bez hranic
1. den: viz Turistika v panenské
přírodě Bílých Karpat
2. den: Varianta A: Po snídani
odjezd na Slovensko do obce
Čachtice, kde navštívíte muzeum legendární Čachtické paní – Alžběty
Báthory.
Po prohlídce výšlap na zříceninu
hradu Čachtice. Z Čachtic krátký přesun do obce Podolie, kde
navštívíte unikátní Park miniatur.
Park ukazuje modely slovenských
hradů a jiných objektů v měřítku 1:50. V parku miniatur lze předem zajistit
opékání špekáčků.
Varianta B: Po snídani odjezd do Trenčína. Po návštěvě hradu lze doplnit
výlet prohlídkou městské brány s výstupem na věž. Obdivovanou atrakcí
v centru je studna s vodníkem, pozornosti by neměla ujít ani židovská synagoga či Piaristický kostel.

Šlápněte do pedálů – cyklovýlet MTB
1. den: Ubytování na horské chatě Valmont nebo
Kopánky. Sportovní aktivity. Odpoledne cyklovýlet (trasa č. 46). Po trase zámek Nový Světlov v Bojkovicích*,
Památník J. A. Komenského a muzeum zvěrokleštičů v obci
Komňa. Večeře nebo grilování. Délka trasy: 15 km, velké stoupání.
2. den A: Po snídani směr Troják a dále po cyklotrase č. 5056.
Po trase Památník J. A. Komenského v obci Komňa, zámek Nový Světlov
v Bojkovicích*, archeologické naleziště. Cílem jsou lázně Luhačovice.
Oběd a prohlídka města. Zpáteční trasa č. 5238 s možností návštěvy
ekologické obce Hostětín. Večeře, táborák, diskotéka. Délka trasy: 60 km.
2. den B: Po snídani náročný cyklovýlet přes Mikulčin Vrch a Lopenické
sedlo na Velký Lopeník s 22 m vysokou rozhlednou. Zpět na Malý
Lopeník a dále do Březové s možností oběda. Pokračování po trase
č. 5053 do Suché Lozi (lidová architektura, minerální pramen), vodní
nádrž Ordějov. Večeře, táborák, diskotéka. Délka trasy: 36 km.
3. den: Procházka a sportovní aktivity (tenis, volejbal).
Náročnost vysoká. Cena: cca 650 Kč/osoba (2x ubytování,
2x oběd, 2x večeře)

Za léčivými prameny, ekologií a historií Bílých Karpat
1. den: Ubytování v chatkách Eurocampingu Bojkovice. Sportovní
aktivity, oběd a prohlídka parku zámku Nový Světlov*, prohlídka muzea. Možnost vyjížďky na koních. V případě příznivého počasí koupání.
Večeře nebo grilování.
2. den: Po snídani přesun do Uherského Brodu. Návštěva Dominikánského kláštera s průvodcem. Po obědě exkurze do Pivovaru Janáček
(60 minut). Ukončení dne v Aquaparku Delfín. Večeře.
3. den: Varianta A: Odjezd do Luhačovic. Prohlídka města, po obědě
návštěva ekologicky fungující obce Hostětín.
Varianta B: Tematický výlet „Poznejte pravý venkov“ – dopoledne návštěva statku Sunjardin v obci Komňa s přímým kontaktem s hospodářskými
zvířaty. Možnost jízdy na poníkovi. Hledání „pokladu“ (zajímavá vycházka
čistou přírodou) zakončené opékáním špekáčků. Návštěva muzea zvěrokleštičů v Komni – unikátní expozice již zaniklého tradičního řemesla.
Náročnost střední. Cena: cca 750 Kč/osoba (2x ubytování,
3x oběd, 2x večeře, vstupné Pivovar Janáček, Aquapark Delfín,
Centrum Veronica resp. statek, doprava - bus, vlak).

* Zámek je v současné době rekonstruován. Volně přístupný je park a okolí zámku.Plánováno je otevření zámku a muzea v sezoně 2011.

Kam
na výlety?

