Nabídkov˘ list na ‰kolní a rodinné v˘lety
HRAD HELF·T¯N

jsou jedin˘mi zpﬁístupnûn˘mi jeskynûmi hydrotermálního pÛvodu v âR. Unikátní v˘zdobu tvoﬁí minerál aragonit, raftové (dﬁíve gejzírové) stalagmity ãi kulovité povlaky zvané
„koblihy“. Nepﬁístupné prostory jsou zaplnûny plynem oxidem uhliãit˘m a pﬁíjemná teplota ovzdu‰í v podzemí se pohybuje okolo 15 °C. Prohlídka náv‰tûvní trasy o délce
375 m trvá 50 minut.
·kolní v˘lety je nutno pﬁedem rezervovat na tel. 581 601 866!
Aktuální informace o v˘‰i vstupného a otevírací dobû naleznete na www.caves.cz nebo
na adrese: zbrasov@caves.cz
V˘chozím bodem k náv‰tûvû je Ïelezniãní stanice Teplice nad Beãvou, kde se nachází
i zastávka autobusov˘ch spojÛ a parkovi‰tû pro auta a autobusy. Odtud 15 minut pû‰ky po
ãervené turistické znaãce pﬁes most na lev˘ bﬁeh Beãvy k provozní budovû správy jeskyní.
Prohlídku jeskyní lze spojit s náv‰tûvou nedaleké Hranické propasti – nejhlub‰í propasti
v âR (dosud namûﬁeno 289,5 m). Znaãená nauãná stezka k Propasti zaãíná rovnûÏ u Ïelezniãní stanice a cesta trvá asi 15 minut pû‰ky po lesní pû‰inû do kopce. Prohlídka Propasti
je volná.

LÁZNù TEPLICE NAD BEâVOU
leÏí v pﬁekrásném prostﬁedí lemovaném ﬁekou Beãvou a obklopeném Národní pﬁírodní
rezervací HÛrka a zelen˘mi kopci Maleníku. V blízkosti se nachází Hranická propast a pﬁímo v areálu jsou Zbra‰ovské aragonitové jeskynû. Cel˘ areál lázní je ukryt v zeleni lázeÀsk˘ch parkÛ a sk˘tá moÏnost procházek i posezení na laviãkách ãi kolonádû. Dûti ocení
moÏnost zakoupení ãerstv˘ch lázeÀsk˘ch oplatkÛ nebo drobn˘ch suven˘rÛ.
Nabídka sluÏeb pro ‰kolní v˘lety
■ Obûd – dûtské menu
od 55 Kã
■ Po stopách pramenÛ s v˘kladem (1 hodina)
200 Kã
■ Hodina nordic walking s trenérem vãetnû zapÛjãení holí 400 Kã
■ Pronájem krytého relaxaãního bazénu s protiproudem
dle dohody
Objednávky na ‰kolní v˘lety (skupiny min. 10 osob) pﬁijímáme t˘den dopﬁedu.
Ceny jsou uvedeny vãetnû DPH. KaÏdé dítû obdrÏí drobn˘ upomínkov˘ pﬁedmût.
Nabídka sluÏeb pro uãitele
■ moÏnost léãebnû-relaxaãních pobytÛ
pro jednotlivce i skupiny
■ moÏnost zakoupení relaxaãních procedur
a dárkov˘ch poukazÛ
■ moÏnost ãerpání z fondÛ FKSP

Kontakty:
Láznû Teplice nad Beãvou a.s.
753 51 Teplice nad Beãvou ã.p. 53
telefon: +420 581 818 181
email: lazne@ltnb.cz, www.ltnb.cz

Vûﬁíme, Ïe náv‰tûva ãi pobyt v lázních ve Vás zanechá pﬁíjemné vzpomínky
a budete se k nám rádi vracet.
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Atraktivním objektem pro ‰kolní v˘lety je hrad Helf‰t˘n, jeden z nejrozsáhlej‰ích hradÛ ve
stﬁední Evropû. Kromû prohlídky hradu s v˘kladem o jeho historii a stavebním v˘voji
(40 min.) si mÛÏete v suterénu paláce prohlédnout expozici umûleckého kováﬁství a expozici s replikami historick˘ch mincovních strojÛ. Volnû pﬁístupná je vyhlídková vûÏ s dalekohledem na 3. nádvoﬁí. Zde se také odehrávají ve‰keré aktivity spojené s umûleck˘m
kováﬁstvím – historická kovárna, venkovní v˘hnû a Studio Alfreda Habermanna s ateliérem. Kováﬁské fórum probûhne v posledním srpnovém t˘dnu a také nejvût‰í mezinárodní setkání umûleck˘ch kováﬁÛ Hefaiston poslední prázdninov˘ víkend. V prÛbûhu sezóny
je poﬁádaná spousta kulturních akcí (www.helfstyn.cz).
Na 2. nádvoﬁí nad prodejnou suven˘rÛ a umûleck˘ch pﬁedmûtÛ je volnû pﬁístupná Galerie s krátkodob˘mi v˘stavami.
Hrad je otevﬁen dennû mimo pondûlí od 9 do 17 hod. Shodnou otvírací dobu s hradem
má také restaurace na 2. nádvoﬁí (tel. 581 797 406).
Vstupné: Dûti do 15 let 20 Kã, studenti, dÛchodci 30 Kã, dospûlí 40 Kã, dûti do 6 let a uãitelsk˘ doprovod zdarma. PﬁedbûÏné objednávky lze zajistit na tel. 581 797 407, 581 702 030
nebo písemnû na adrese: hrad Helf‰t˘n 751 32 T˘n nad Beãvou, helfstyn@volny.cz
V˘chozím místem k cestû na hrad je Lipník n. B. odkud lze jít pû‰ky (cca 1 hod. chÛze)
nebo autobusem do T˘na n. B. (obec v podhradí). Pro v˘letní autobusy je k dispozici parkovi‰tû 100 m od hradu. Za parkování autobusu se platí 100 Kã.
Z hradu je moÏno podniknout pû‰í túru (2,5 hod.) po znaãené modré turistické cestû zvané Gabrielka, s krásn˘mi v˘hledy do Moravské brány s cílem prohlídky Zbra‰ovsk˘ch aragonitov˘ch jeskyní v Teplicích n. B.

MIC Pﬁerov, Kratochvílova 14 (pasáÏ),
750 02 Pﬁerov
telefon: +420 581 217 187
MIC Pﬁedmostí, Pod Skalkou 1a,
751 24 Pﬁerov – Pﬁedmostí
telefon: +420 581 217 404
e-mail: mic@medialine.cz
webové stránky: www.prerov.eu

P¤EROV – mûsto s mamutí historií
Mûsto Pﬁerov se díky dlouholetému historickému v˘voji mÛÏe pochlubit památkami z období pravûku i stﬁedovûku. V˘znamné je stﬁedovûké jádro mûsta, které tvoﬁí Horní námûstí s mû‰Èansk˘mi domy z 15. století a renesanãním zámkem. Ze zámecké vûÏe se nabízí v˘hled na mûsto a okolí, park Michalov, Národní pﬁírodní rezervaci Îebraãka, kterou tvoﬁí luÏní les a Popovick˘ kopec.
Osídlení lokality sahá aÏ do pravûku, o ãemÏ svûdãí svûtovû známé archeologické nalezi‰tû Pﬁedmostí u Pﬁerova. V 19. století zde byly zahájeny první profesionální vykopávky, a také v souãasné dobû jsou archeologové pﬁekvapováni nov˘mi nálezy. Napﬁíklad v roce 2007 zde byl objeven
témûﬁ dvoumetrov˘ mamutí kel. Jednou z moÏností, jak se blíÏe seznámit s dobou paleolitu, je
procházka po nauãné vlastivûdné stezce – Pﬁedmostím aÏ do pravûku. Bûhem asi tﬁíhodinové
vycházky rozmanit˘m terénem se dozvíte na jednotliv˘ch zastaveních o pravûké i novodobé historii tohoto území. Na zaãátku stezky v novû postaveném Infocentru zjistíte bliÏ‰í informace. MÛÏete si zde koupit i rÛzné propagaãní pﬁedmûty a dárky. Od Infocentra jiÏ vyrazíte na vlastivûdnou
stezku. První zastavení budete mít v Památníku lovcÛ mamutÛ, kde jsou k vidûní pozÛstatky kostí mamutÛ a ojedinûlé kostry stﬁedních a mal˘ch zvíﬁat. Po procházce po znaãkách umístûn˘ch ve
volném nenároãném terénu nevynechejte na závûr Malé ‰kolní muzeum, které je vybudované a provozované Ïáky a uãiteli Z· J. A. Komenského v Pﬁedmostí.

MUZEUM KOMENSKÉHO V P¤EROVù, pﬁíspûvková organizace
V pﬁerovském renesanãním zámku, b˘valém sídle Karla star‰ího ze Îerotína, ochránce a mecená‰e J. A. Komenského, mÛÏete nav‰tívit kromû specializovan˘ch expozic pﬁedstavujících
Ïivot a dílo J. A. Komenského, J. Blahoslava a ãesk˘ch bratﬁí. Jsou zde expozice ‰kolních tﬁíd
od 17. do 20. století, expozice entomologie, mineralogie, archeologie, etnografie a ve vyhlídkové vûÏi s vedutami Pﬁerova také historické zvony.
Vstupné do muzea: dûti, studenti, dÛchodci 20 Kã, dospûlí 40 Kã, dûti do 6 let zdarma
Vstupné na jednu v˘stavu nebo stálou expozici: dûti, studenti, dÛchodci 5 Kã, dospûlí 10 Kã,
dûti do 6 let zdarma
Otevírací doba: celoroãnû: úter˘–pátek 8–17 hod., sobota, nedûle 9–17 hod.
Objednávky na tel. 581 250 531, e-mail: pokladna@prerovmuzeum.cz.
nebo písemnû na adrese: Muzeum Komenského v Pﬁerovû, p.o., Horní nám. 7, 750 11 Pﬁerov.
Zámek je dosaÏiteln˘ z nádraÏí (vlak, autobus) za 15 minut chÛze.
V Pﬁerovû mÛÏete také nav‰tívit Ornitologickou stanici, Bezruãova 10 (za parkem Michalov)
a její stálé expozice: Ptáci âR a Ptaãí lípu.
Vstupné: bez v˘kladu zdarma, s v˘kladem 10 Kã
·kolní v˘pravy si mohou objednat v˘ukové programy.
Objednávky písemnû nebo na tel. 581 219 910, kosturova@prerovmuzeum.cz

LIPNÍK NAD BEâVOU
Mûsto je cennou památkovou rezervací s dochovanou stﬁedovûkou dispozicí a ﬁadou zajímav˘ch památkov˘ch objektÛ.
V období od 1. kvûtna do 30. záﬁí jsou pﬁipraveny prohlídky
mûsta Lipníka nad Beãvou s prÛvodcem, s nímÏ nav‰tívíte napﬁ.
zvonici, synagogu, stﬁe‰ní zahradu a dostane se vám v˘kladu
o historii mûsta. Prohlídky jsou dennû mimo pondûlí, odchod
vÏdy v 10 a 14 hodin od Turistického informaãního centra.
Náv‰tûvní doba:
s prÛvodcem kvûten–záﬁí dennû mimo pondûlí
Vstupné: zdarma
Od poloviny turistické sezóny 2010 bude novû otevﬁena galerie Konírna v rekonstruovaném západním kﬁídle zámku v Lipníku nad Beãvou.

HRANICE
Mûstskou památkovou zónu Hranic s bohatou architekturou
mû‰Èansk˘ch domÛ opevnûn˘ch stﬁedovûk˘mi hradbami si
mÛÏete prohlédnout pﬁi procházce s prÛvodcem, po mûstské
nauãné trase s názvem „Za krásami mûstské památkové zóny
Hranice“ ãi z vyhlídky radniãní vûÏe.
Bohatá je také nabídka sportovního vyÏití. Je moÏné zahrát si
tenis, golf, minigolf, bowling, petanque, zajezdit si na koni, proletût letadlem, zajít do fitcentra ãi vyzkou‰et bikrosovou dráhu.
Velk˘m lákadlem je pak mûstská plovárna s moderními vodními atrakcemi a v letních mûsících s venkovním koupali‰tûm.
PrÛvodcovská sluÏba (ãerven–záﬁí, dennû v 10 a 14 hod. od
budovy staré radnice)
V˘stup na radniãní vûÏ (ãerven–záﬁí, dennû v 10–12 hod.
a 14–16, ﬁíjen dle pﬁedchozí domluvy v MIC)

Muzeum Komenského v Pﬁerovû, p.o.
Horní námûstí 7, 750 11 Pﬁerov
telefon: +420 581 219 380
e-mail: info@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz

TIC Lipník n.B., námûstí TGM 13
(v prÛchodu), 751 31 Lipník n.B.
telefon: +420 581 773 763
e-mail: tic@mek-lipniknb.cz
webové stránky: www.mesto-lipnik.cz

MIC Hranice, Masarykovo námûstí 71,
753 01 Hranice
telefon: +420 581 607 479
e-mail: mic@meu.hranet.cz
webové stránky:www.mic.hranet.cz

Vydalo volné sdruÏení institucí cestovního ruchu Moravská brána 2010. Zmûny vyhrazeny.

