SKRYTÉ PERLY
... v srdci Vysočiny

Skryté perly
… v srdci Vysočiny
Pobyt v Orea Resortu Devět Skal si můžete
naplno vychutnat i bez opuštění jeho bran.
Spousta našich hostů se nás ale ptá, kam
vyrazit, co objevit, jak si užít okolí. A tak
jsme pro vás vybrali ta nejkrásnější místa,
i když tím pádem již nebudou skrytá.
Budeme rádi, pokud se s námi podělíte
o vaše dojmy z jejich návštěvy.
Váš Orea Resort Děvet Skal Tým

#oreahotels #devetskal
#oreabavi #ceskobezstarosti
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Nevíte, jaký program naplánovat s dětmi,
a přitom zůstat na čerstvém vzduchu?

Pěšky:

Můžete vyrazit na naučnou stezku
Kukyho les, která se nachází 5 km od
našeho hotelu. Stezka má osm zastavení
a na každém můžete najít aktivitu jako
třeba hrátky s vodními mlýnky, Hergotův
domeček a další. Hlavním námětem Kukyho
stezky je, naučit děti rozpoznávat zvěř
a znát jak zacházet s odpadky a o jejich
rozkladu.

Autem:
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NAUČNÁ STEZKA KUKYHO LES

SOCHY MICHALA OLŠIAKA
Je venku krásné počasí a chcete na
výlet? Přijeli jste k nám autem nebo
máte jízdní kola?
Michal Olšiak vytvořil plastiky zvířat
i podivných bytostí po celém okolí
Žďárských vrchů, můžete tedy vyrazit.
Jsou to například Mamlas, Mamut, Hraniční
kámen, Lev, Orlice a další. Nejbližší sochy
se nacházejí ve Žďáru nad Sázavou, který je
od hotelu vzdálený 23 km.
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Toužíte po kreativní aktivitě nebo si
chcete vyrobit něco na památku?

Autem:

Navštivte Sklárnu Jaroslava Svobody –
AGS, která se nachází v Karlově, 18 km od
hotelu. Sklárnu lze navštívit v pracovní dny
od 6 do 13 hodin, kdy uvidíte mistry při
práci. Budete moci navštívit sklářskou huť
i rozsáhlou vzorkovnu. V rámci exkurzí je
možné si vyzkoušet, malování na sklo. Je to
super zážitek pro děti i dospělé!

Web:
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Na kole:

SKLÁRNY KARLOV, ŠKRDLOVICE

ZŘÍCENINA HRADU ŠTARKOV
Máte rádi zříceniny? A zvláště ty, které
se nacházejí na kopci uprostřed temného
lesa?
Tak v tom případě je Zřícenina hradu
Štarkov přesně pro vás! Nachází se mezi
skalami na kopci nad Novým Jimramovem,
10 km od hotelu. Ve skalách je několik
převisů vhodných k přenocování a také pár
puklinových jeskyněk. Naleznete zde
i horolezecké cesty.
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Web:

Autem:

HORÁCKÉ MUZEUM
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ,
STRAŠIDELNÉ PODZEMÍ
Je venku nevlídné počasí
a vy nemáte program?
Nelamte si s tím hlavu. V Novém Městě na
Moravě můžete navštívit Horácké muzeum,
které nabízí několik stálých expozic. Mezi
ně patří například výroba a vývoj lyží a
lyžování, sklářství, mlýnek z Víru a další.
Horácké muzeum pořádá také muzejní
noci nebo víkendové výstavy s různou
tématikou.
Autobusem: zastávka Milovy hned
u hotelu -> Nové Město na Moravě centrum

Web:

K Horáckému muzeu patří Strašidelné
podzemí, které se nachází ve sklepení
Horáckého muzea. Jedná se o šest
zastavení, které jsou inspirované místními
pověstmi, doplněné speciálními světelnými
a zvukovými efekty. Strašidelné podzemí je
otevřeno od května do října.
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Autem:

Autem:

PRALES NA VYSOČINĚ –
REZERVACE ŽÁKOVA HORA
Chcete si odpočinout od městského
šrumu a vypnout nebo si vyčistit
hlavu?
Navštivte Prales na Vysočině, který se
nachází 16 km od hotelu, za vesnicí Herálec.
Prales na Vysočině je naučná stezka, dlouhá
2,6 km. Nejdostupnější je z obce Cikháj
po modré turistické značce. Plnohodnotný
celodenní výlet pak představuje
třináctikilometrová trasa stezky TisůvkaŽákova hora, která vás protáhne samým
srdcem Žďárských vrchů, kolem sklářské hutě
Cikháj, na skalnatý vrchol Tisůvka, kolem
pramene Svratky na Žákovu horu a přes
Fryšavský kopec k evropské rozvodnici mezi
úmořími Severního a Černého moře.
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Polička je město s krásným náměstím a
také s gotickým opevněním, které je volné
přístupné veřejnosti. Mohutné kamenné
hradby s 19 baštami, v délce 1220 m
obepínají celé historické jádro města a patří
mezi nejzachovalejší hradební opevnění
ve střední Evropě. Prohlídku je možné
uskutečnit od května do října.

Web:

Autem:
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GOTICKÉ OPEVNĚNÍ, POLIČKA

PIVOVAR POLIČKA
Máte rádi pivo a chtěli byste se
dovědět něco o jeho výrobě?
Zajeďte do nedalekého pivovaru, který
se nachází v Poličce, 20 km od hotelu.
Možnost prohlídky pivovaru je pro 5 až 15
osob. V rámci exkurze je možná také
ochutnávka piva. Exkurze v pivovaru je
možná pouze od 18 let.
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VÝSTAVNÍ SÍŇ A KARAFIÁTOVI
BROUČCI V JIMRAMOVĚ
Jste milovníci pohádek a večerníčků?
V nedalekém Jimramově, který je vzdálen
15 km od hotelu budete mít šanci vidět
jedinečnou výstavu Karafiátových broučků.

Autem:
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PIVOVAR RYCHTÁŘ
Milovníkům piva nabízíme k návštěvě
Pivovar Rychtář, který se nachází ve
Hlinsku, 20 km od hotelu. Pivovar provádí
exkurze, které jsou rozděleny do dvou
skupin: malá (45 min., bez ochutnávky)
a velká (90 min., s ochutnávkou u
samovýčepu v minipivnici
a s promítáním filmu).
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Web:

Autem:

MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Chcete udělat radost vašim dětem
a vzít je do světa lokomotiv?
Ve Žďáru nad Sázavou k tomu máte
jedinečnou příležitost. Modelové království
železnic se nachází 23 km od hotelu
a můžete v něm vidět i modely blízkého
okolí jako například hrad Pernštejn nebo
památku UNESCO ve Žďáře nad Sázavou
– kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře.

12
Web:

Autem:

HRAD SVOJANOV
Pokud jste vášniví fanoušci temných
strašidelných hradů, tak se vám bude
určitě líbit hrad Svojanov, který leží 35 km
od hotelu. Ten je známý hlavně množstvím
pověstí, u kterých každého zamrazí. Pověsti
jsou například o zazděné paní Kateřině
nebo o vypálení skalského dvora.

TOP 10
1.

DEVĚT SKAL

2.

POHÁDKOVÁ VESNIČKA PODLESÍ

3.

KAVÁRNA HOFR BLATINY

4.

JAPONSKÁ ZAHRADA SNĚŽNÉ

5.

ČTYŘI PALICE

6.

MILOVSKÉ PERNÍČKY

7.

KRÁTKÁ VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE

8.

PEKLO ČERTOVINA

9.

VYSOČINA ARENA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

10. POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA
ZELENÉ HOŘE (UNESCO)
Další tipy na výlet: Velké Dářko, Westernové městečko
Šiklův Mlýn, Strašidelný dům Draxmor na Dolní Rožínce

POZNÁMKY

Nejvýhodnější nabídku získáte na orea.cz

