Kroměříž
w ruchu
Miasto, ze wzgłedu na
swoje zabytki zwane
Hanácké Ateny, jest
nie tylko oazą kultury
i edukacji, ale również
idealnym miejscem
dla tych, którzy lubią
aktywny wypoczynek
i sport rekreacyjny.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Poznawajcie
W związku z tym , można przyjechać do Kroměříže z rowerem, rolkami lub
rakietą tenisową. Państwo przekona się, że można podziwiać zabytki, piękną
przyrodę, tradycyjną architekturę ludową i przy okazji aktywnie wypoczywać.
Pobyt w Kromierzyżu pozwala połączyć podziwianie zabytków wpisanych na
listę UNESCO z aktywnym ruchem i sportem. Miasto i jego okolice oferują
wiele kuszących miejsc, do których można dotrzeć pieszo, rowerem lub na
rolkach. Do tego wszystkiego można jeszcze dodać pływanie, tenis, siatkówkę lub sporty halowe.
Płaski teren koło Kroměříže oferuje wiele szlaków i tras rowerowych, które
naprawdę zapraszają do zwiedzania. Można się wybrać na przykład wzdłuż
rzeki Morawy do kanału Bata (Baťův kanál).

Ruszajcie się
Kto lubi teren pagórkowaty, może korzystać z dziesiątek kilometrów tras
rowerowych w pobliskich górach Chřiby i Hostýnské vrchy.
Kroměříž i okolice są najważniejszym ośrodkiem jazdy konnej na Morawach
Wschodnich. Sieć oznakowanych i przygotowanych hipościeżek sięga ponad
200 km, jazdę konną można uprawiać w niektórej z wielu stajni wokół miasta.
W upalnych dniach można ochłodzić się w miejskim basenie , z którego jest
ladny widok na monumentalny barokowy zamek. Można również wynająć
łódkę i wiosłować na rzece Morawie lub stawu w Podzámecké zahradě
(Ogród w podzamczu). Jeśli pogoda nie sprzyja, można popływać w krytym
basenie lub skorzystać z obiektów sportowych. Tenis, squash, kręgle i inne
popularne sporty można uprawiać w trakcie całego roku.

Inspirację do pobytu
w Kromierzyżu i okolicach można
znaleźć na następnej stronie!

Czterodniowy program dla inspiracji
Zalecany czas na wizytę: wiosna - lato – jesień
Pierwszy dzień
Przyjazd, zakwaterowanie, po południu zwiedzanie Zamku Arcybiskupskiego,
proponujemy wieżę zamkową.
Drugi dzień
Warto wybrać się na wycieczkę rowerową po okolicach. Na przykład do pobliskiej wsi Rymice, w której jest architektura ludowa - Muzeum rolnictwa w
regionie Haná. Po wizycie w muzeum można wspiąć się na Holý kopec z wieżą,
który ma wysokość 360 m n.p.m. Stamtąd są wspaniałe widoki na płaszczyźne
regionu Haná z okolicznymi wzgórzami. Podobnych tras różnych stopni trudności można znaleźć w rejonie dziesiątki. Ich opisy i mapy są do dyspozycji w
Centrum Informacji Turystycznej na Hlavním náměstí (Główny rynek).
Po południu na przykład zabawa i relaks w basenie miejskim, podwieczorem
zwiedzanie Podzámecké zahrady (Ogród w podzamczu). I wieczorem jeszcze
masaż w niektórym z Wellness Centrum.
Trzeci dzień
Zamiast roweru można założyć rolki. Albo się wybrać na przykład ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Morawy, albo się ścigać w lasach łęgowych w okolicach
miasta. Popołudnie można spędzić na wodzie. Da się wynająć łodkę i wiosłować na rzece Morawie lub na Dlouhém rybníku (Długi staw) w Podzámecké
zahradě (Ogród w podzamczu). Po wysiłku sportowym można posiedzieć
przy wspaniały posiłku lub lokalnym piwie z małego browaru. Warto też zobaczyć słynną Květnou zahradu (Kwiatny ogród).
Czwarty dzień
Proponujemy podróż za przygodowym spływem do pobliskiego Starého
Města ( około 40 km). Tutaj można wypożyczyć łódz motorową i podjąć całodniową przygodę żeglarską na Baťově kanálu. Na trasie, pierwotnie używanej do transportu węgla, która jest teraz popularną atrakcją turystyczną, jest
13 śluz. Do prowadzenia małego statku nie trzeba licencji.

Wskazówka
W miejscowym Centrum Informacji Turystycznej można (oprócz porad na wycieczki) także w trakcie wycieczki rowerowej
zostawić swój rower lub wypożyczyć kijki do nordic walking.
Tutaj można także zarezerwować loty balonem.

Polecamy
»» Spróbujcie jazdy konne w niektórym hipocentrum kóło
Kroměříže. Można skorzystać ze specjalnych szlaków
konnych, z których wiele służyło w przeszłości do transportu towaru.
»» Jeśli podróżujecie z dziećmi, polecamy jazdę „pociągiem“
i ZOO koutek (MiniZOO) w Podzámecké zahradě (Ogród
w podzamczu).

Kanał Bata
Informacje i kontakt
Więcej informacji o ofercie turystycznej miasta Kroměříž w Centrum Informacji Turystycznej Kroměříž, Velké náměstí 115.
Pytania można zadawać także drogą telefoniczną lub mailową (tel. 573 321 408, e-mail infocentrum@mesto-kromeriz.cz).
www.kromeriz.eu; www.vychodni-morava.cz; Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej chętnie pomogą.
Opublikowane przez Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, J.A.Bati 5520, 761 90 Zlín, turistika@vychodnimorava.cz we współpracy z miastem Kroměříž.
Opracowanie graficzne i teksty: DRING Consulting s.r.o., Zdjęcia: DRING Consulting s.r.o., Vít Kovalčík, Archiwum Domu Kultury Kroměříž,
Archiwum miasta Kromierzyż i archiwum innych przedmiotów. Nie na sprzedaż!

