SKRYTÉ PERLY
Protože Brno je Zlatá loď…

Skryté perly
Protože Brno je Zlatá loď…
Všichni jsme už zdolali Mount Everest,
Mona Lisu z Louvre načmáráme popaměti
a medvědů z Yellowstone je plná televize.
Pojďte si tedy projít pár míst v bájném
Brně, o kterých když v pondělí ráno na
poradě promluvíte, tak i bez hantecu vám
nikdo nebude rozumět.
Příjemný pobyt vám přeje
Tým Orea Resortu Santon

#oreahotels #hotelsanton
#oreabavi #ceskobezstarostii
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NUDAPLÁŽ
Chcete si v Brněnské přehradě zaplavat
jen tak?

Pěšky:

Určitě navštivte nedalekou nudistickou
pláž. S dresscodem si lámat hlavu
nemusíte, vstup je povolen jen v rouše
Evině a Adamově.
Autem:
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Autem:

OBORA HOLEDNÁ
Toulat se stinnou oborou, koukat na
divočáky, pohladit si srnku či daňka?
Tato možnost se v Holedné rozhodně nabízí
a baví dospělé i děti.
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Brno jako na dlani. Nejkrásnější pohled
na celé město, zvlášť při západu slunce,
spojené s procházkou po Růženině lomu.
Sedněte si klidně do trávy a kochejte se
překrásným výhledem na Brno.

Autem:
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Autem:

HÁDY / RŮŽENIN LOM

BÝVALÝ LOM SEČ, RUDICE
Sníte o procházce po bílé písčité pláži
a nemůžete být u moře?
Pokud máte bujnou představivost, doporučujeme navštívit bývalý lom
v Rudici, kde se můžete projít po hladkém
písčitém povrchu. Zatopená část lomu sice
ke koupání nesvádí, ale díky své představivosti nějaké šumění vln možná uslyšíte.
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BOBOVKA U MLÝNA
Procházka krásnou krajinou
Mariánského údolí zakončená divokou
jízdou na bobové dráze mezi korunami
stromů?

Autem:

Jestli jste milovníky adrenalinu, určitě nezapomeňte dopřát si tento zážitek.
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STRÁNSKÁ SKÁLA
Národní přírodní památka tvořená druhohorními jurskými vápenci, kde můžete
prozkoumat několik jeskyní a když budete
mít štěstí, na konci jedné z nich vás čeká
pohled do hlubin kouzelného podzemního
jezírka

7

Jste milovníky farmářských trhů,
ovoce a zeleniny?

Autem:

Přímo v centru města je vyhlášený trh, kde
farmáři z celé jižní Moravy nabízí, denně
kromě neděle, všechny své vynikající produkty. Jejich stánky se zdravými dobrotami jsou
rozesety kolem nádherné kašny Parnas.

MHD:
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Šalina Pub:

ZELNÝ TRH

PIVOVAR STAROBRNO,
PIVOVARSKÁ RESTAURACE
A ŠALINA PUB
Je libo betelné škopek ve špicovým
Pivecu?
Brněnské nářečí se ozývá od stolu typické
brněnské pivovarské hospody stojící hned
vedle pivovaru. Ten nabízí komentované
prohlídky spojené s ochutnávkou a možností
zakoupení nějakého zlatavého a pěnivého
dárku s sebou. Zábavné je také využít jediné

pojízdné hospody na kolejích, kde vám skvělé
pivo natočí přímo za jízdy. Šalina Pub jezdí
pravidelně každou středu dle jízdního řádu www.salina-pub.cz

Autem:

MHD:

9
Autem:

MHD:

SUPER PANDA CIRCUS
Když vás přepadne nečekaná chuť na nadupaný koktejl, pak neváhejte navštívit naprosto netradiční bar s osobitým přístupem
personálu a míchaným drinkem hodícím se
přímo k vaší aktuální náladě. Budete překvapeni, co všechno se dá smíchat a vypít…
Otevřeno je denně kromě neděle od 18:00
do 2:00
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ROZHLEDNA BABÍ LOM
Chtěli byste za krásného počasí
dohlédnout třeba na elektrárnu
v Dukovanech nebo možná až do Alp?

Autem:

Určitě zajeďte do nedaleké obce Lelekovice a vyšlápněte na rozhlednu. A víte, jak
vznikla? Nad krajem prý kdysi dávno letěly
ježibaby s kameny v náručí. Nemohly je
ale unést, a tak je pustily na zem a na tom
místě stojí rozhledna Babí lom.
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Autem:

PODKOMORSKÉ LESY
Znáte Pohádku máje?
Aspoň ze školy určitě ano. Tato přírodní
rezervace se svoji Podkomorskou myslivnou
je dějištěm známého románu Viléma Mrštíka. Můžete se tam vydat na kole i pěšky.
Najdete tu spoustu staletých stromů,
potůčků a studánek, z nichž dvě jsou pojmenovány po hlavních hrdinech této slavné
knihy - Helence a Ríšovi.

TOP 10
1.

HRAD ŠPILBERK

2.

HRAD VEVEŘÍ

3.

KATEDRÁLA PETRA A PAVLA

4.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

5.

VILA TUGENDHAT

6.

MUZEUM ANTHROPOS

7.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

8.

VIDA CENTRUM

9.

PROPAST MACHOCHA

10. MORAVSKÝ KRAS

POZNÁMKY

Nejvýhodnější nabídku získáte na orea.cz

