Brněnsko vlakem, na kole nebo pěšky. Ideální volba na
jednodenní výlety pro rodiny s dětmi i pro partu kamarádů
B R N O (23. 5. 2022) Letošní turistická sezóna bude na Brněnsku opět ve znamení přírodních,
historických a gastronomických zážitků na dosah od Brna. Výlety, na které můžete snadno
vyrazit vlakem, nabízí nepřebernou škálu zážitků od chytání ryb, koupání v biotopu nebo v
řece, noc pod širákem i na hradě až po návštěvu hornické štoly.
„Všechny romantické představy o dobrodružství se Vám mohou vyplnit díky naší spolupráci
s partnery napříč pěti oblastmi okolí Brna. Některé zážitky je potřeba si rezervovat nebo alespoň
si ověřit otevírací dobu, za jinými je možné vyrazit kdykoliv. Na rosickém zámku zažijete ve
zdejším sklepení černočernou tmu, na hradě v Dolních Kounicích můžete rovnou přespat. Na
piknik nebo noc pod širákem je ideální zbýšovská cihelna, dřevo na oheň vám zajistí místní
vlastivědný spolek. Začít s chytáním ryb můžete v nedvědickém pstruhařství a nejlepší říční
koupačka je na splavu u Ivančic. Pomyslných 800 metrů pod zem se dostanete v oslavanském
hornickém muzeu a poradíme vám, kde si na Židlochovicku utrhnout meruňku přímo ze stromu,“
říká produktový manažer Pavel Pichler.
Svoje zážitky si mohou malí i velcí výletníci zaznamenávat do objevitelského deníku, který si lze
stáhnout zde https://www.gofrombrno.cz/sites/default/files/files/2021-04/objevitelskydenik.pdf . U hradu Pernštejn a zámku Slavkov navíc na zájemce čekají speciální stopovací hry.
„Věříme, že v letošním roce se naplno rozjede cestovatelská hra „Za vším hledej draka“, která
zavede zvídavé a soutěživé rodiny s dětmi až na deset zajímavých míst. Jsou mezi nimi zámky,
zoologické zahrady, lesoparky i podzemí. Tam všude se nachází potomci legendárního
brněnského draka. Kdo nasbírá alespoň pět správných odpovědí na „dračí otázky“, získá
odměnu,“ popisuje Michal Burian, předseda Brněnsko z.s. Více zde:
https://www.gofrombrno.cz/za-vsim-hledej-draka
Destinační společnost Brněnsko necílí jen na rodiny s dětmi, ale z nabídky výletů a zážitků si
vyberou lidé všech věkových kategorií. Ve spolupráci se městem Brnem, Centrálou cestovního
ruchu – Jižní Morava, turistickými centry i jednotlivými cíli vzniká pestrá nabídka i inspirace, jak
v této oblasti prožít den i více na kole nebo pěšky, ale hlavně intenzivně a zábavně. Nabízí tipy
na výlety pro oblasti Brna-venkova od pětikilometrových pěších po šedesátikilometrové
cyklistické a láká na TOP akce regionu, na které se vyplatí zajet.
https://www.gofrombrno.cz/jednodenni-vylety-z-brna
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