Kroměříž
adrenalinová
Čas v Kroměříži sice
plyne zdánlivě pomaleji
než jinde, ale také
dokáže dynamicky
zrychlit a poskytnout
zážitky, na které se
nezapomíná. Je jen
na vás, jak silný zážitek
si dopřejete.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Námořníci, nebo vojáci?
Vyražte k vodě a bez obav vezměte i své děti. Řeka Morava a vodní plochy
v Podzámecké zahradě jsou místem, kde se ze suchozemců mohou stát praví
námořníci. Půjčíte si vhodné plavidlo a dobrodružná výprava může začít.
Snad každý kluk si rád hraje „na vojáky“. V Kroměříži a blízkém okolí se můžete s celou partou vydovádět na některém z paintballových hřišť. Závodnické
vyžití nabízí venkovní motokárová dráha o délce asi 310 metrů. Pokud jsou
pro vás motokáry málo vzrušující, můžete se na chvíli stát řidičem obrněného transportéru a prohnat mnohatunový kolos terénem bývalého vojenského cvičiště.

Síla, rychlost, odvaha
Svou obratnost a sílu si můžete vyzkoušet na umělých lezeckých stěnách. Pak
vyrazíte do pohoří Chřiby nedaleko Kroměříže na cvičné skály, na kterých si
lezecké umění vyzkoušíte naostro. Do kopců můžete vyrazit na horském kole
a na terénních stezkách zažít vzrušení ze svižné jízdy.
Máte odvahu a chuť vyskočit do sedla, splynout s koňským hřbetem a cválat
krajinou? V okolí Kroměříže k tomu najdete dostatek příležitostí, místní hipostezky jsou k tomu jako stvořené.
Nenechte si ujít ani pohled na Kroměříž z ptačí perspektivy. Nevšední zážitek
vám poskytne kabina letadla nebo koš neslyšně plujícího horkovzdušného
balónu.

Inspiraci pro čtyřdenní pobyt
v Kroměříži najdete na další straně!

Inspirativní program
Doporučujeme přijet do Kroměříže ve větší skupince, zažijete více zábavy.
Doporučený čas návštěvy: jaro – léto – podzim
1. den
Příjezd, ubytování, vpodvečer lezení na cvičné stěně.
2. den
Vyrazte na kole na celý den do pohoří Chřiby do lokality Bunč a na nedaleké
Komínské skály. Zde naleznete několik cvičných stěn, na kterých si ověříte
své lezecké schopnosti. Pro návrat do Kroměříže použijte trasu přes Velké
Těšany, kde si můžete prohlédnout historický dřevěný větrný mlýn. Celá
trasa má cca 60 km. Občerstvit se můžete na Bunči. Večer si dopřejte masáž
a relaxaci v některém wellness studiu.
3. den
Dopoledne můžete strávit na vodě. Buď přímo v Kroměříži, nebo na Baťově
kanále, kde si můžete půjčit loďku nebo motorový člun. Odpoledne se vydejte na paintballové hřiště. Užijte si zábavu a vzrušení ze hry, večer poražení
pozvou vítěze k ochutnávce skvělého místního piva.
4. den
Dopoledne poznávejte tajemné prostory kroměřížského podzemí. Nejprve
nahlédněte do pravého protiatomového krytu, který se nachází pod budovou
Knihovny Kroměřížska. Poté zamiřte za poznáním do Muzea Kroměřížska,
které nabízí sklepní prostory s expozicí „Historie ukrytá pod dlažbou města“.
Odpoledne se vydejte k nebi. Buď k vyhlídkovému letu, nebo do koše horkovzdušného balónu.

Zajímavost
S Kroměříží a jejím letištěm je spojena historie českého letectví. Český průkopník aviatiky Jan Kašpar kroužil před nadšenými davy na kroměřížském
nebi 2. července 1911 se svým letounem Blériot XI.

DOPORUČUJEME
V sobotu 5. července 2014 se bude konat v blízkém Holešově
už 21. ročník Bikemaratonu Drásal, jednoho z nejtěžších
závodů horských kol v ČR.

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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