Kroměříž
v pohybu
Do Kroměříže s jízdním
kolem, in-line bruslemi
nebo tenisovou
raketou? Skvělý nápad.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Poznávejte...
Hanácké Atény, jak se městu vyhlášenému historickými památkami přezdívá,
jsou nejen rájem kultury a vzdělanosti, ale také ideálním místem pro všechny, kteří mají rádi aktivní odpočinek a rekreační sport. Navíc se při pohybu
v okolí města můžete kochat krásnou přírodou, poznat tradiční lidovou architekturu a aktivně si odpočinout.
Kroměříž vám umožní skloubit poznávání historických památek s aktivním
pohybem a sportem. Ve městě i v jeho okolí najdete nespočet lákavých cílů,
ke kterým se dostanete pěšky, na kole i na in-line bruslích. Hanácká rovina je
pravým rájem pro všechny tyto aktivity, stačí si jen vybrat obtížnost zvolené
trasy. Výlety můžete doplnit plaváním, tenisem, volejbalem nebo sálovými
sporty v některém ze sportovních center.

...hýbejte se
Rovinatý terén v okolí Kroměříže nabízí řadu cyklostezek a cyklotras, které
přímo vyzývají k výletům. Můžete vyrazit například po proudu řeky Moravy
k Baťovu kanálu. Nedaleká pohoří Chřiby a Hostýnské vrchy a desítky kilometrů tras přitahují vyznavače horských kol.
Kroměříž a okolí je nejvýznamnějším centrem hipoturistiky ve Zlínském kraji,
kde si můžete dopřávat pohled na svět z koňského hřbetu. Síť značených
a udržovaných hipostezek má přes 200 kilometrů.
V horkých letních dnech se osvěžíte na městském koupališti Bajda, které
nabízí kouzelnou vyhlídku na barokní zámek. Také si můžete půjčit loďku
a zaveslovat si na řece Moravě či na rybníku v Podzámecké zahradě. Pokud
nepřeje počasí, můžete si zaplavat v krytém bazénu nebo využít nabídky
sportovních center. Tenis, squash, bowling a další oblíbené sporty lze provozovat ve městě celoročně.

Inspiraci pro Váš pobyt v Kroměříži
naleznete na další straně!

Čtyřdenní inspirativní program
Doporučený čas návštěvy: jaro – léto – podzim
1. den
Příjezd, ubytování, odpolední prohlídka Arcibiskupského zámku včetně výstupu na zámeckou věž.
2. den
Vyrazte na kole na cyklovýlet do Rymic, kde se nachází soubor lidové architektury – skanzen hanáckého hospodářství. Po prohlídce skanzenu vystoupejte k věži
na Holý kopec nedaleko Kostelce u Holešova, který se svou výškou 360 m n. m.
nabízí nádherný výhled na hanáckou rovinu lemovanou okolními kopci. Odtud
se vrátíte do Kroměříže. Podobných tras s různou náročností naleznete v regionu
desítky. Jejich popis získáte v turistickém informačním centru na Velkém náměstí.
Odpoledne se pobavíte a odpočinete na městském koupališti Bajda, podvečer si nechejte na prohlídku Podzámecké zahrady. Večer si dopřejte masáž
a relaxaci v některém wellness centru.
3. den
Jízdní kolo vyměňte za in-line brusle. Můžete vyrazit z Kroměříže do Kvasic
po cyklostezce lemující tok řeky Moravy, nebo se prohánět v lužním lese
„Zámeček“ mezi Kroměříží a Záhlinicemi.
Odpoledne můžete strávit na vodě. Půjčíte si loďku a můžete veslovat
na řece Moravě či na Dlouhém rybníku v Podzámecké zahradě. Po sportovním výkonu můžete posedět u výborného jídla nebo ochutnat speciální pivo
z místních minipivovarů.
4. den
Jeďte na kole po proudu řeky Moravy do Spytihněvi. Zde si můžete vypůjčit
loď a podniknout jednodenní dobrodružnou plavbu po Baťově kanále. Kola si
vezměte s sebou na loď, z přístavišť můžete vyrážet na krátké výlety do okolí.

Zajímavost
V září se koná na Dlouhém rybníku v Podzámecké zahradě
soutěž dračích lodí.

DOPORUČUJEME
»» Vyzkoušejte si jízdu na koni v některém z hipocenter
v okolí Kroměříže. Můžete se vydat po speciálních koňských stezkách, mnohé z nich byly využívány v minulosti
jako tzv. formanské cesty.
»» Pokud cestujete s dětmi, dopřejte jim jízdu „vláčkem“
a prohlídku zoo koutku v Podzámecké zahradě.

Baťův kanál
Informace a kontakt
Pro bližší informace o turistické nabídce města Kroměříže se obracejte na Turistické informační centrum Kroměříž, Velké náměstí 115
tel. 573 321 408, infocentrum@mesto-kromeriz.cz, www.kromeriz.eu; www.vychodni-morava.cz
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