Skryté perly
...Protože Brno je Zlatá loď

Nejvýhodnější nabídku získáte na orea.cz

Naši milí hosté,
poznat Brno jako turista umí každý a netrvalo
by Vám to ani dlouho. Zkuste ale jeho
atmosféru nasát a vidět jako místní, a zjistíte,
že Brno je mnohem víc, než se může zdát.
A zjistíte, že láska na první pohled existuje...
Příjemné objevování přeje tým
OREA Congress Hotelu Brno
#oreacongresshotelbrno
#oreahotels
#oreabavi
#ceskobezstarosti
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KAMENNÁ KOLONIE
Jednou z kdysi mnoha brněnských dělnických
čtvrtí je Kamenná kolonie zvaná jednoduše
Kamenka. Leží na vytěženém kamenolomu
a z oken pokojů našeho hotelu vedoucích
směrem k řece Svratce lze střechy malých
domků zahlédnout nebo se tam můžete vydat
na příjemnou procházku.

Web

Trasa pěšky

3

Náměstí s trhem, kašnou, sousoším a dvěma
divadly. Zelný trh je odpradávna místem, kde
mohou Brňané nakoupit ovoce, zeleninu,
květiny apod. Ve spodní části náměstí se
nachází vchod i východ Labyrintu pod Zelným
trhem, komplexu unikátních středověkých
podzemních chodeb a sklepů.

Web

Trasa pěšky

Web
www.gotobrno.cz/misto/zelny-trh/

Web
www.kamenka.eu
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Trasa pěšky

JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ
Jakubské náměstí je jedno z brněnských náměstí
nacházející se v centru města. Jeho výraznou
dominantou je kostel svatého Jakuba ze
13. století, který zabírá většinu náměstí. O to,
že tzv. Jakubák má pověst centra společenského
života s kosmopolitní a pulzující atmosférou, se
stará řada hospod, restaurací, kaváren a barů,
které přitahují místní i cizince.
Web
www.gotobrno.cz/misto/jakubske-namesti/

ZELNÝ TRH

4
Web

Trasa pěšky

MINCMISTROVSKÝ SKLEP
Komplex tvoří Sklepení domu mincmistrů
a zrekonstruované sklepy Nové radnice.
Expozice připomíná dnes už téměř zapomenuté
řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě,
a zároveň je připomínkou historického vývoje
této městské lokality, a to od středověku až do
současnosti.
Web
https://ticbrno.cz/podzemi/mincmistrovsky-sklep
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HRAD VEVEŘÍ
Častým cílem výletníků je také hrad Veveří, který
se tyčí na skále nedaleko Brněnské přehrady.
U hradu byl přes přehradu vybudován most
pro chodce a cyklisty. Hrad Veveří je jedním
z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů
nejen na Moravě, ale i v celé České republice.
K hradu se také můžete dostat výletní lodí.

Trasa autem
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LAMA CENTRUM
Dostaňte se do těsné blízkosti lamy v bývalém
vápencovém lomu Džungle! V Lamacentru
potkáte nejen Lamy Alpaky, ale i ovce, kozy
a králíky. Areál je volně přístupný návštěvníkům
o sobotách, nedělích, svátcích a v letních
měsících je otevřen i každou středu. Lama
centrum se nachází na opačné straně Brna
v Maloměřicích a nejlépe se na místo
dostanete automobilem.

Trasa autem

Web
https://www.hrad-veveri.cz/cs

Web
https://www.lamacentrum.cz/
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JUNGLE PARK
Jungle park je lanové centrum nacházející
se cca 2 kilometry od našeho hotelu.
Tento sportovně-rekreační areál se nachází
v nádherném prostředí lesa kolem řeky
Svratky. Je určen všem, kteří chtějí zažít
netradiční zážitek v korunách stromů.
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Trasa autem

Trasa autem

Web
https://www.junglepark.cz/

PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNA
Letět do vesmíru, nahlédnout do mikrosvěta,
poznat tajemství života, ponořit se do
říše fantazie, poodhalit budoucnost, prožít
vědecko-fantastický příběh. To všechno
a vlastně mnohem více objevíte na Hvězdárně
a planetáriu Brno. Centrum pro popularizaci
nejrůznějších věd, především z oblasti neživé
přírody. Na prvním místě je samozřejmě
astronomie, ale nevyhýbáme se ani geologii,
chemii, fyzice, matematice, geografii a mnoha
dalším. To vše ve srozumitelné, zábavné
a interaktivní podobě.
Web
https://www.hvezdarna.cz/
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BRUNO FAMILY PARK
BRuNO family park Brno - zábavní park aktivní trávení volného času dětí. Atrakce,
zábava a skvělý tip pro výlet s rodinou!

Web

Web
https://www.brunofamilypark.cz/
Trasa autem
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Trasa pěšky

10 – Z BUNKER
Původně protiletecký kryt vznikl za 2. světové
války jako úkryt před americkým a sovětským
bombardováním Brna. Od roku 1946 v něm
působil velkoobchod s vínem Löwy a Šmíd,
který komunisté zabavili hned dva dny po puči
v únoru 1948. Atomový kryt byl dobudován
v roce 1959, jeho kapacita měla po dobu
tří dnů pojmout až 500 osob důležitých
pro řízení města a kraje. V roce 2016 byl
kryt, nacházející se přímo v centru města,
zpřístupněn veřejnosti jako vzácná technická
památka.
Pokud máte silné nervy, rozhodně byste
měli vyzkoušet noční exkurze zaměřené na
technické zázemí krytu.
Web
https://10-z.cz/

POZNÁMKY

TOP 10
1.

HRAD ŠPILBERK

2.

PETROV

3.

VILA TUGENDHAT

4.

VIDA! SCIENCE CENTRUM

5.

PŘEHRADA

6.

ZOO

7.

MORAVSKÝ KRAS

8.

LEDNICE

9.

SUPER PANDA CIRKUS – KOKTEJL BAR

10. BAR, KTERÝ NEEXISTUJE

