
S rodinou do lázní 

1) Stezka bosou nohou 
http://www.valtice.eu/stezka-bosou-nohou/ms-3207/p1=3207 http://www.barfussweg.at/pages/cs/home.php?lang=CS 

 Stezka je zdarma 

 11 přírodních zastávek 

 Délka - cca 5 km (vede i po rakouské straně) 

 Z Valtic se na stezku můžete napojit u Kolonády (viz mapka - č. 4) nebo u Muzea železné opony na 

hraničním přechodu Valtice - Schrattenberg (viz mapka - č. 5). 

Od května 2013 je v blízkosti Valtic otevřena nevšední turistická atrakce - Stezka bosou nohou. V ČR je to rarita, v Německu 

a Rakousku jsou takové stezky (Barfußweg) oblíbeny.  

Okružní trasa o délce necelých 5 km vede ze sousední rakouské obce Schrattenberg k Valticím - k romantické stavbě Kolonáda 

na nejvyšším bodě Lednicko-valtického areálu. Po cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou 

projít bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech… Balancovat na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočinout si na dřevěných 

lehátkách a kochat se pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa - kopce Homole. Děti se mohou sklouznout na přírodní 

skluzavce. Chůzí bosou nohou po různých přírodních materiálech mají být zprostředkovány zvláštní smyslové vjemy. Kdo 

bude chtít, může si na zastávce s přírodním grilem připravit něco z přinesených zásob. 

 
  



2) Občanské sdružení Salma 

 OS Salma – chov zvířat (koně, ovce, kozy, králíky, prasátka, morčata nebo třeba oslíka). 

 Vstupné dobrovolné 

 Farma u Apolla.  

 Založeno na kontaktu dítěte se zvířaty – dělají se i různé akce. 

Občanské sdružení Salma vzniklo v roce 2010 a v rámci chovu domácích zvířat umožňuje veřejnosti a především dětem kontakt 

s těmito zvířaty. Spolupracuje se ZŠ a jinými výchovnými institucemi, nabízí osobní kontakt a seznámení se s chovem. Sdružení 

dále pořádá  pro veřejnost různé akce, týkající se zvířat a dětí.  V současnosti se jednou týdně schází na stáji skupina dětí, 

kterým říkáme naši malí farmáři. Děti se zde v rámci hraní učí vše o zvířatech, o jejich  životu, chovu a dalších zajímavostech 

z jejich života. 

OS Salma nabízí pro rodiny s dětmi, mateřské školy, základní školy, střední školy, dětské domovy atd. návštěvu stáje Salma. 

Navštívit naši stáj je jistě zajímavým zážitkem zvláště pro děti, které mají možnost u nás vidět domácí a hospodářská zvířata a 

nejen to. Zdejší zvířátka je možno hladit, krmit, starat se o ně a dozvědět se spoustu zajímavostí, což může být poutavým 

zážitkem i pro dospělé. 

Najdete u nás třeba tyto zvířátka: koně, ovce, kozy, králíky, prasátka, morčata nebo třeba i oslíka… 

Stáj se nachází v lokalitě mezi Břeclaví a Lednicí na Moravě (v Lednicko-Valtickém areálu, který je součástí UNESCO), 

kousek od rybníka Apollo. Najdete nás v zahrádkářské kolonii nad kempem Apollo.  Provoz stáje je celodenní, v případě, že 

se zde nikdo nenachází, můžete volat na tel.: 777 935 151 - pí. Bc. Alice Čechová. 

Vstup je zdarma - možnost dobrovolného příspěvku na zvířátka. 

Kontakt: 

Bc. Alice Čechová 

telefon: +420 777 935 151 

email: ossalma@seznam.cz 

web: http://www.ossalma.cz 

3) Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí 

Expozice: 

 Vývoj zelinářství a ovocnářství 

 Historické vinařské lisy a nářadí 

 Život v krajině Lednicko-valtického areálu (Interaktivní seznámení s faunou a florou, obývající 

lednicko-valtický areál) 

 Muzejní mini arboretum 

 Balkonové květiny a letničky  

Budova muzea se nachází na valtickém náměstí. Jako součást komplexu budov sloužících zámecké hospodářské správě 

lichtenštejnských statků z II. poloviny 17. století byla koncem 19. století přestavěna do současného vzhledu. Objekt získalo 

Národní zemědělské muzeum v roce 1985. 

Muzeum se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 10 km západně od města Břeclav, v turisticky atraktivní oblasti 

nedaleko Lednicko-valtického areálu. 

Kontakt: 

NZM Valtice 

Nám. Svobody 8 

691 42 Valtice 

telefon: 519 352 144 

fax: 519 352 037 

e-mail: nzm.valtice@nzm.cz 

web: http://www.nzm.cz/valtice/ 

 

 

callto://+420777935151/
callto://+420777935151/
mailto:ossalma@seznam.cz
http://www.ossalma.cz/
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(110,122,109,46,118,97,108,116,105,99,101,64,110,122,109,46,99,122))
http://www.nzm.cz/valtice/


4) Muzeum historické radiotechniky Břeclav 

 Jedná se o sbírku radiotechniky, která se vyráběla od roku 1921 až do roku 1946. 

 Návštěvníci mohou vidět přes 200 různých typů rádií, na 50 reproduktorů a desítky menších exponátů. 

 Otevřeno je vždy o víkendu do 10 do 16 hodin. 

Pro objednané skupiny po dohodě otevřeme kdykoli. 

Telefon pro objednávky: 777 323 609 

Vstupné: 

 Dospělí:  40,- Kč 

Děti nad 11 let: 20,- Kč 

 Děti do 11 let: Vstup zdarma 

 Pro objednané skupiny poskytujeme slevy 

Kontakt: 

Pod Zámkem 3096/3 

690 02  Břeclav 

telefon: +420 777 323 609 

e-mail: muzeum@muzeumradii.cz 

5) Muzeum hraček 

Vstupné: 

 Dospělí:  60,- Kč 

Děti 3-12 let: 45,- Kč 

 Děti do 2 let: Vstup zdarma 

 Studenti: 45,- Kč 

 Senioři:  45,- Kč 

 ZTP:  45,- Kč 

 Rodinné*: 145,- Kč 

* 2 dospělí, 1-2 děti 

Otevírací doba: 

Přechodná sezóna (duben, říjen) 

Po-Ne 10:00 - 17:00 

Hlavní sezóna (květen – září) 

Po-Ne 9:00 - 19:00 

MIMO SEZONU MOŽNO KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ! 

Kontakt: 

telefon: +420 736 434 406 

e-mail: muzeumhracek.lednice@gmail.com 

web: http://www.muzeum-hracek-lednice.cz 

 

 

mailto:muzeum@muzeumradii.cz
mailto:muzeumhracek.lednice@gmail.com
http://www.muzeum-hracek-lednice.cz/


6) HIPPO Club 

 koně i poníci v provozu celoročně 

 objednávka telefonicky 

V našem jezdeckém areálu zajišťujeme: 

 Vyjížďky na koních:  300,- Kč/60 min. -  pro pokročilejší 

 Základní jezdecký výcvik: 300,- Kč/45 min. -  pro začátečníky 

 Vození na ponících s doprovodem rodičů: 

 100,- Kč/ 15 min. 

 200,- Kč/ 30 min. 

 300,- Kč/ 60 min. 

 jedno kolečko svezení  na koni či poníkovi – 20,- Kč 

 Prodej výhodných dárkových poukázek - permanentek 

 Pronájem koně nebo poníka na firemní akce a filmování: 

 v areálu 500,- Kč/ 60 min. 

 mimo areál 1.000,- Kč/ 60 min.  
/ plus 21 % DPH/ s doprovodem 

Kontakt: 

Hippoclub Lednice, s.r.o 

ul. 21. dubna 4, 691 44  Lednice na Moravě 

/ulice: bývalá Podivínská/ 

IČO: 60755679, DIČ: CZ 60755679 

telefon: 

 519 340 477 / recepce, kancelář / 

 736 625 745  Myslíková Ludmila / ředitelka společnosti, recepční / 

 739 066 181  Myslík Zdeněk / jednatel a vedoucí správce areálu / 

 731 480 385  Myslík Petr / šéfkuchař, vozataj / 

 721 572 918  Myslíková Denisa / provozní vedoucí / 

 603 145 133  Mártonfiová Petra / vedoucí stáje, instruktorka u koní / 

 607 726 391  Kadidlo Petr / kočí / 

 607 478 475  Lípa Miroslav / kočí /  

e-mail: hippoclub@penzion.com 

web: http://www.hippoclub.penzion.com 

7) Lodní doprava na Mušovské nádrži 

 Letos se začíná v dubnu – přesnější info na webových stránkách 

 Nově se plánují vyhlídkové plavby i z Pasohlávek, aby se nemusel kvůli plavbě řešit vstup do kempu 

Merkur. 

Možnost vyhlídkové okružní plavby z kempu ATC Merkur Pasohlávky, přeplavit se s námi (i se svým kolem) mezi kempem 

ATC Merkur a obcí Pasohlávky nebo si dopřát večerní plavbu se sklenkou dobrého vína. Malý parník může vozit až 45 osob, 

ale pohodlně se na palubu vejde tak 35 lidí. Jezdí se také u Nových Mlýnů. 

Kontakt: 

telefon: 

 vedení: +420 605 900 097 

 objednávky: +420 608 948 745 

e-mail: lod@plavbypalava.cz 

web: http://www.plavbypalava.cz 

facebook: http://www.facebook.com/LodVestonickaVenuse 

http://mapy.atlas.cz/mapa/hippoclub
mailto:hippoclub@penzion.com
http://www.hippoclub.penzion.com/
mailto:lod@plavbypalava.cz
http://www.plavbypalava.cz/
http://www.facebook.com/LodVestonickaVenuse


8) Lanové centrum Zaječí 

 vinařství Nosreti v Zaječí 

 několik různých obtížností 

 dětský lanáček 

 lístky lze zakoupit v Turistickém informačním centru Vinařství Nosreti 

 

TYP VSTUPENKY OKRUH I OKRUH II OBA KRUHY 

Děti do 15 let  75 Kč 75 Kč 150 Kč 

Dospělý 100 Kč 100 Kč 200 Kč 

Dětský lanáček   50 Kč 

PERMANENTKY OKRUH I OKRUH II OBA KRUHY 

Dětská permanentka pro 5 vstupů 300 Kč 300 Kč 600 Kč 

Dětská permanentka pro 10 vstupů 600 Kč 600 Kč 1200 Kč 

Permanentka pro 5 vstupů 400 Kč 400 Kč 800 Kč 

Permanentka pro 5 vstupů 800 Kč 800 Kč 1600 Kč 

 

Otevřeno je, když to počasí dovolí! 

 další dny pouze po předchozím objednání (skupina min. 15 osob), objednávky na telefonních číslech: 

+420 519 351 951, +420 725 936 624 

 v případě nepříznivého počasí si Vinařství Nosreti vyhrazuje právo nechat lanový park zavřený 

(déšť, prudký vítr, bouřka, náledí, sněžení) 

 
 

Komu je lanové centru určeno?   

  Spodní patro   

 dětem od tří do devíti let 

I. a II. patro 

 rodinám s dětmi od 10 let (vždy ale od 140 cm výšky) 

 jednotlivcům i kolektivům 

 firmám v rámci teambuildingu  

 školním výletům 

Kontakt: 

telefon: +420 519 351 951, +420 725 936 624 

web: http://www.vinarstvinosreti.cz/obsah/lanove-centrum-s-detskym-lanackem-v-lokalite-brno-breclav-mikulov-hustopece 

http://www.vinarstvinosreti.cz/obsah/lanove-centrum-s-detskym-lanackem-v-lokalite-brno-breclav-mikulov-hustopece


 

9) Mandloňovou stezkou na rozhlednu Hustopeče  

 Turistická oblast: Jižní Morava, Česká republika 

 Popis trasy výletu: okruh z Hustopečí Mandloňovou naučnou stezkou na rozhlednu Hustopeče 

 Typ výletu: pěší 

 Vhodné pro sportovní kočárky do terénu 

 Vhodné pro odrážedla  

 Terén: mírně kopcovitý 

 Celková délka trasy: 9 km 

Dva mandloňové sady v Hustopečích jsou zasazeny do mimořádně zachovalé a hodnotné přírody a jsou jedinými na území 

České republiky. Jsou doslova obklopeny lokalitami, které patří k nejvýznamnějším v České republice i v Evropské unii. 

V rámci projektu podpořenému ROP Jihovýchod byla vybudována Mandloňová stezka dlouhá necelých 9 kilometrů. Po cestě 

se seznámíme se zajímavostmi o mandloních, okolní přírodě a krajině i jejím využívání, které jsou uvedeny na sedmi 

informačních tabulích. Odpočinout si můžeme v altánu u Předního rybníka a po cestě na dalších posezeních. 

Mandloňová stezka je určena pro pěší a cyklisty, vjezd motorovým vozidlům je zakázán. Některé úseky naučné stezky mají 

asfaltový povrch, zbytek jsou polní cesty. Parkovat můžeme na Dukelském náměstí v Hustopečích, ze kterého vyrazíme po 

červené turistické značce kolem Předního a Zadního rybníka k rozcestí Pod Kamenným vrchem. Odtud pokračujeme po zelené 

turistické značce zpět do Hustopečí. Na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 

metrů byla vybudována nová rozhledna. Rozhledna je vysoká 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 12,6 m. 

10) Rozhledna „Maják“ na Přítlucké hoře 
 

 Lokalita: Přítlucká hora (mezi obcemi Přítluky, Zaječí a Rakvice), cca 15km severozápadně od Břeclavi 

 Nadmořská výška: 292m 

 Okres: Břeclav  

 Celková výška: 27,6m 

 Výška vyhlídkové plošiny: 21m  

 Počet schodů: 105 

 rozhledna je volně přístupná 

Přístup je po asfaltových cestách ze všech třech nejbližších obcí (z Rakvic od tamního hřbitova k majáku, z Přítluk buď po staré 

panelové cyklostezce za obcí, nebo přímo z jejího středu okolo mateřské školy a potom do kopce, ze Zaječí po cyklostezce č. 

5066 pokračující do Přítluk) 

Z rozhledny můžete mít krásný výhled na Pálavu, novomlýnské nádrže, lednicko-valtický areál a Bílé Karpaty. Na druhé straně 

je vidět Rakousko s Alpami. 

Historie: Společná rozhledna obcí Přítluky, Zaječí a Rakvice vznikla na jaře 2012 na Přítlucké hoře v okrese Břeclav. Zmíněné 

obce plánovali projekt (z iniciativy rakvického starosty Petra Vajbara) od roku 2007. Na podzim 2010 upravily k vrcholu 

přístupové cesty, zároveň jejich představitelé odzkoušeli výhled z budoucí rozhledny z jeřábu. Realizace rozhledny nazývané 

„Maják“ nebo „U Majáku“ byla podmíněna získáním dotace z EU, což se povedlo v polovině roku 2011. Celková výše dotace 

dosáhla 2,8 mil. Kč. Úhrnná výše projektu přitom činila 3,3 mil. Kč. Autoři projektu, jehož obdoba se realizovala v minulosti 

již na několika místech Čech a Moravy, byli Ing. Olšina a Ing. Veverka.  

 Samotnou výstavbu provedly brněnské společnosti Keltex s.r.o. a Stavos, a.s. v období březen až květen 2012. 

Slavnostně byla rozhledna „Maják“ otevřena ve čtvrtek 5. července 2012.  

http://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/jizni-morava/1482-mandlonovou-stezkou-na-rozhlednu-hustopece


11) Adventure Golf Pálava 

Adventure Golf pochází ze Severní Ameriky, kde je oblíbeným rekreačním i profesionálním sportem a především rodinnou 

zábavou. Adventure golf se v lecčem podobá tradičnímu golfu. Hřiště je o něco větší než u klasického mini golfu. Na drahách 

jsou stejně jako u golfu různé terénní nerovnosti, vyvýšeniny, kameny, vodní pasti a písečné bunkry. Hraje se na umělé golfové 

trávě a hráči během hry chodí po drahách. Hraje se golfovými holemi určenými k putování nebo minigolfovými kladívky a s 

golfovým míčkem. 

VSTUPNÉ: 

 Základní vstupné/hod každých dalších započatých 15 min. hry 

DOSPĚLÍ 130 Kč 30 Kč 

DĚTI DO 100 cm VÝŠKY ZDARMA ZDARMA 

DĚTI OD 100 cm DO 150 cm VÝŠKY 80 Kč 20 Kč 

RODINNÉ VSTUPNÉ* 360 Kč 125 Kč 

* 2 dospělí + 2 děti do 150 cm 

Kontakt: 

telefon: 607 076 056 

e-mail: info@golf-palava.cz 

web: http://www.golf-palava.cz 

 

Případně ještě: 

Břeclavský region – zajímavosti – odkaz na stránky 
http://www.lvmregion.cz/cz/turisticke-zajimavosti 

 

Tipy na výlety s dětmi 
http://www.vylety-zabava.cz/kam-s-detmi/jizni-morava/breclav 
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