www.opavske-slezsko.cz

1. den

NENÍ NAD TO,
DOBŘE
NAPLÁNOVAT
PROGRAM, ABY
SE DĚTI ŘÁDNĚ
UNAVILY,
ZAŘÁDILY
A VEČER
RYCHLE
USNULY.

Opavské městské sady nabízí značené inline trasy pro bruslaře, dětské hřiště i občerstvení.
V případě zájmu je také možné zajistit pro Vaše ratolesti výuku inline bruslení s odborníkem.
Z Opavy je možné jet po cyklotrase č. 551 (infocentrum.opava-city.cz). Nejvíce
frekventovanou částí, která je zároveň vhodná i pro děti je nenáročný úsek z Opavy do Hradce
nad Moravicí. Zdejší informační centrum si pro děti připravilo na letošní sezónu hru, ve které
poznáte město zábavnou formou. Putováním po určených místech sbíráte správně
odpovědi a můžete obdržet dárek (www.ichradec.cz). Symbolem města je areál státního
zámku Hradec nad Moravicí obklopený nádherným anglickým parkem z počátku 19. století.
Mimo dvou prohlídkových okruhů, které zámek nabízí, mohou děti navštívit pamětní místa
v zámeckém parku upomínající na pobyt věhlasných skladatelů Ludwiga van Beethovena,
Ference Liszta. Pokud budou mít dostatek sil, mohou navštívit i výše položenou vyhlídku
Petra Bezruče. Z té se nabízí krásné výhledy na zámek, údolí řeky Moravice a okolní
nádhernou krajinu Opavského Slezska. (www.zamek-hradec.cz).

www.facebook.com/opavskeslezsko

4. den

Do Holasovic se vydejte o víkendu za poznáním historie a místních tradic. Muzeum Slezský venkov
nabízí v prostorách bývalé stodoly, kůlny a ovčíny poznání tradičních vesnických řemesel a života
na venkově (www.slezskyvenkov.cz). Z Holasovic je možné zamířit do Hlavnice a Choltic
za větrnými mlýny. Cestou se můžete zastavit také v Arboretu v Novém Dvoře s dřevinami pěti
světadílů. Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším
sbírkám v ČR. V expozici se nacházejí také zástupci obřích "mamutích stromů" sekvojí, borovice
osinaté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let. (www.szm.cz).

3. den

Kravaře (www.kravare.cz) lákají nejen svou cestou časem do minulosti, ale i do současnosti
s mnohými aktivitami. Vžijte se do harmonického prostředí renesanční kostelní věže
propojené s novogotickou chrámovou lodí sv. Bartoloměje a navazujícím farním areálem, či
nasávejte atmosféru kravařského zámku s jeho stálou barokní a etnograﬁckou expozicí.
Ochutnejte tradiční srpnový „Kravařský odpust - ohňostroj veselí a zábavy“. Ponořte se do
široké nabídky pohybových aktivit, jež Vám nabízí např. v Aquaparku Kravaře. Zažijte
opravdový golf na místním hřišti nebo si bez obav užijte část cyklostezky č. 55 s plně
asfaltovým povrchem, jež Vás vybízí k jízdě na kole, in-line bruslení, nordic walking aktivitám
a v zimě podporuje i běžecké lyžování. Milovníky přírodních zajímavosti zajisté osloví
rozsáhlý zámecký park se svou naučnou stezkou, Národní přírodní památka Odkryv Kravaře
či Přírodní rezervace Koutské a zábřežské louky.

Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích pochází z roku 1730 a je jediným dochovaným
dřevěným kostelem na Hlučínsku (www.hnevosice.cz). Barokní dřevěný roubený kostelík
s pozdně gotickým zvonem byl obnoven roku 1842 i se hřbitovní ohradní zdí. Zajímavá je
i zámecká kaple archanděla Michaela z roku 1662 s jedinečnou barokní výzdobou
(www.kravare.cz). Kravařský zámek je obklopen parkem v anglickém stylu, který dokresluje
krásu celého zámeckého areálu. Ve Lhotě u Opavy můžete navštívit mlynářské
muzeum(www.uslamy.cz). O víkendu je také možné ochutnat místní tradiční gastronomii.
V průběhu roku jsou připravovány různé kulturní a zábavní akce.

Ve Starých Těchanovicích - Kružberku můžete vybít energii v lanovém centru, ulovit si rybu nebo
ukázat svým ratolestem zvířátka na mlýnské farmě (www.daviduvmlyn.cz). Nedaleko Budišova
nad Budišovkou se nachází hráz Kružberské přehrady, která byla vybudována jako první nádrž
v povodí řeky Odry již v roce 1955 a slouží především jako zásobárna vody pro Opavsko
a Ostravsko (www.kruzberk.cz). V nedalekém Budišově nad Budišovkou se nachází muzeum
břidlice fungující od roku 1996, které sídlí v budově bývalého mlýna. Muzeum mapuje nejen
zajímavou více jak 700letou historii města, ale především se zaměřuje na vznik, zpracování
a využití břidlice, která je pro tuto oblast charakteristická.

Touží-li vaší potomci po jízdě na koních, můžete se vydat např. do Hlučína, Lhoty u Opavy, Klokočova,
Štěpánkovic, Jakartovic nebo Lhotky u Litultovic.

Možnosti ubytování, stravování a dalších tipů na výlety naleznete na www.opavske-slezsko.cz.
Zajímavostí a aktuální dění je uvedeno na www.facebook.com/opavskeslezsko.
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Poznávejte Opavské Slezsko
a současně si dobře zasportujte.

