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TIPY NA VÝLETY NA VRANOVSKU
TIC infocentrum@ouvranov.cz 515 296 285 www.navstivtevranovsko.cz, aktualizace 26.9. 2017

VRANOV NAD DYJÍ
STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ  515 296 215, 775 882 294, 606 665 788 – reprezentační interiéry (základní okruh),
soukromé pokoje a kaple (výběrový okruh), celým zámkem (výběrový okruh), výstavy.
*Terarijní expozice – II. nádvoří zámku od 1.7. do 31.8. od 9 – 18 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí.
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE VRANOVĚ – otevřen pouze po domluvě na faře 515 296 384, 728 655 271,
v měsíci červenci (3.-30.7.) od 9-19 hodin probíhají komentované prohlídky kostela.
OBŘÍ AKVÁRIA – VÝSTAVA - na výstavě uvidíte několik akvárií se sladkovodními českými rybami, to největší akvárium má
objem 8 500 l. Kromě ryb zde bude k vidění i výstava starých rybářských prutů a potřeb. Najdete je v budově bývalé školy ve
Vranově směrem k zámku. Parkovat můžete na parkovišti pod zámkem. Více informací na telefonu 602 487 599. V červnu a září
jsou akvária otevřena od čtvrtka do neděle vždy od 9 do 17 hodin, v červenci a srpnu út-ne 9-19 hod. Vstupné Dospělí 70,- děti
35,- (dítě do výšky 1m zdarma).
PRO RYBÁŘE – povolenky Penzion Drops, pan Perna tlf. 603 568 560, 515 225 904.
RYBNÍK JEJKAL – p. Procházka 775 753 073 směrem od zámku na Podmyče, penzion@penzionprochazka.cz
VYHLÍDKA ZAMILOVANÝCH – jedinečný výhled na idylickou krajinu z hlavní serpentiny při příjezdu do Vranova od Znojma. Na
vyhlídku se dostanete z náměstí ve Vranově uličkou vedle pošty, směrem ke kostelu a poté vpravo po modré turistické značce
„Claryho stezky“ k Mniszkovu kříži, od kterého sejdete na silnici a dáte se doprava. Zpět doporučujeme vzhledem k bezpečnosti
stejnou trasou.
PEVNOSTNÍ MUZEUM VRANOV -Telefon +420 732 605 638 http://muzeum-vranov.sweb.cz/. Návštěvní doba: červenec a
srpen – denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Přístup: Areál se nachází asi 10´pěší chůze nad Vranovským zámkem u
komunikace směrem na Šafov. U autobusové zastávky Vranov – statek je třeba zabočit doprava.
VODNÍ ELEKTRÁRNA VRANOV – návštěvnické centrum v budově vodní elektrárny s možností prohlídky, www.elektrarnavranov.cz vstup zdarma. Prohlídky každou hodinu, vyčkat příchodu průvodce. Otevřeno od 9-17 h, poslední prohlídka v 16 h.
733 670 428 .
KOLOVÝ TURISTICKÝ VLÁČEK, který funguje nejen jako zážitkový, ale jako dopravní prostředek: náměstí– zámek. Jezdí dle
jízdního řádu, který je na každé zastávce nebo k dispozici na informačním centru. www.vlacekvranov.cz 720 382 783.
PLAVBY LODÍ - lodě Valentýna, Viktorie a Poseidon (okružní vyjížďky, pravidelná linková doprava) – 720 382 783
www.lodnidopravavranov.cz
Vitráže TIFFANY – ukázky výroby procesu tvorby originál tiffany technikou spojenou s výstavkou výrobků, prodej. Turistická
stezka po červené podél řeky směrem do Zadních Hamer – paní Kuchynková 602 786 445.
TURISTIKA – Claryho stezka, Stezka na Šibeniční vrch, Okruh Heleny Mniszkové, Felicitin okruh, Okruh Junáckým údolím.
CYKLOBUS: ČEZ CYKLOTRANS 2017, GW JIHOTRANS a. s., ČESKÉ BUDĚJOVICE: Vranov nad Dyjí, Národní park Podyjí,
Znojmo- V roce 2017 jezdí cyklobus 10.6. - 30.6. jen o sobotách 1.7. - 3.9. v pátek, sobotu, neděli a ve státních svátcích
4.9. - 23.9. jen o sobotách.
BUS č. 816 do Čížova – pouze víkendy od 29.4.-3.9. Vranov – Čížov 9:55 a 17:55; Čížov – Vranov 9:37 a 17:37.
DOPORUČUJEME – při putování NP Podyjí a Znojmem využijte oblíbené průvodcovské služby: NP Podyjí – certifikovaní
průvodci. Znojmo – prohlídky Znojma a cykloprohlídky Znojma s průvodcem.
Platné jízdní autobusové řády www.idsjmk.cz. Po dobu rekonstrukce hráze autobus na parkoviště nejezdí.
Speciální Jednodenní jízdenka Podyjí, lze koupit u každého řidiče autobusu za 100 Kč. Umožňuje cestování všemi linkami IDS
JMK i vlaky v okrese Znojmo a návštěvníci s ní nově dojedou třeba až do Laa an der Thaya. V nepracovní dny platí pro 2
dospělé + 3 děti. Celá rodina tedy může pohodlně cestovat bez starostí o platnosti jízdenek jen za 100Kč.
PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL VE VRANOVĚ A OKOLÍ
Vranov nad Dyjí – Penzion RELAX, 723 560 485. K dispozici jsou horská kola pro děti i dospělé, vč. přileb, zámků a
cykloturistických map. Na některá kola lze připevnit dětskou sedačku s nosností do 22 kg. Cena půjčovného na den 200,- Kč.
Zapůjčení je vhodné si předem rezervovat na výše uvedeném telefonním čísle.
Pláž pod Vojenskou zotavovnou – Bakchus Aktivity - Tomáš Hubený tel. 604 859 434. K dispozici jsou horská kola pro
dospělé a 1 kolo pro děti, možnost půjčky i dětské sedačky, přilby a náhradních dílů.
Cena za půjčení je 60,- Kč/hodinu + 50,- každá započatá hodina, denní půjčovné 350,- Kč (skupinové slevy). Nutná záloha.
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Půjčovní doba denně od 9-19hodin (červenec-srpen), jinak po tel. domluvě. K zapůjčení je nutný osobní doklad.
Lukov – Penzion U Hrádku, p. Jan Řehoř tel. 603 757 990. K dispozici jsou celkem 4 kola, Půjčovné 250,- /den. Zapůjčení je
nutné si předem rezervovat na výše uvedeném čísle. Osobní doklad nutný.
OPRAVNA JÍZDNÍCH KOL – pan Miklík +420 723 404 817 (u sportovního hřiště ve Vranově).
VRANOVSKÁ PLÁŽ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ a DĚTSKÝ SVĚT na pláži Vranovské přehrady u penzionu Gaudeo, možnost využití animačních programů se
soutěžemi, hračky, dětské hřiště s pískovištěm, skluzavky, jiné prolézačky a také velmi vkusně posazený dřevěný hrad, který
zapadá do terénu okolní přírody. Jeho stavitelé tu navíc mysleli nejen na děti, ale i na rodiče, pro které mezi atrakce umístili stoly
a židle, takže mohou mít své děti stále na očích i během příjemného posezení.
DĚTSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO na pláži Vranovské přehrady. Zájezdová loutková scéna "Kašpárkův svět" manželů Ivana a
Vlaďky Antošových z Opavy zve všechny lidičky od 1 do 100 let na loutková představení, které budou probíhat i v tomto roce.
Program na www.vranovska-plaz.cz úterý, středa, čtvrtek 18-19 h.
LETNÍ KINO- program k dispozici na www.vranovska-plaz.cz – začátky vždy v 21:30 hodin. Společnost Vranovská pláž, s.r.o. si
vyhrazuje právo zrušení představení z technických důvodů či nepříznivého počasí.
PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB „Bakchus aktivity s.r.o.“ – elektrolodí, elektroskútrů, šlapadel, veslic, kánoí, surfů,
koloběžek, horských kol, pálky na stolní tenis, softtenis, petangue, badminton, stolní spol. hry……..,
– pláž Vranovské přehrady, tvorba outdoorových, prožitkových a animačních programů a pořádáním firemních, sportovních a
vzdělávacích akcí. Zaměřujeme se na firemní klientelu, tématické programy pro jednotlivce i skupiny a programy pro školy.
info@bakchusaktivity.cz www.bakchusaktivity.cz tel. +420 739 750 490
RESTAURACE
COUNTRY SALOON, Vranov - 775 432 040, 734 483 207, ZÁMECKÝ HOTEL, Vranov – 515 296 101, RESTAURACE POD
ZÁMKEM, Vranov - 722 949 240, RESTAURACE PARNÍK, Vranov –723 612 306, FORMOSA, Vranov RESTAURACE U
VODNÁŘE, za hrází Vranovské přehrady – 736 670 512, PIZZERIE „U KARLIČKY“, pláž – 777 650 396, RESTAURACE
PAŘNÍK - 777 650 396, RESTAURACE VĚTRNÝ MLÝN, Lesná – 737 420 296, RESTAURACE MUZEUM MOTOCYKLŮ, Lesná
- 602 745 458, RESTAURACE U TESAŘŮ, Bítov - 515 294 616
CAMP BÍTOV
AQUAPARK CAMP BÍTOV – venkovní plavecký bazén, bazén s masážními lůžky, pro nejmenší skluzavky a brouzdaliště.
Vstupenky k zakoupení na koupališti, 605 842 965.
DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ HŘIŠTĚ s průlezkami spojené s interiérovým dětským koutkem, který se nachází na parníku Praha
ANIMAČNÍ A TANEČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ v kempu a na koupališti
DĚTSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO - zájezdová loutková scéna "Kašpárkův svět" manželů Ivana a Vlaďky Antošových z Opavy zve
všechny lidičky od 1 do 100 let na loutková představení. Od 15.00hod.-16.00 h. každé úterý a čtvrtek vstup zdarma!!
BÍTOV
HRAD BÍTOV – výstavy, historická hudba, historická lukostřelba, šermířská vystoupení, divadlo, hradní pouť – mše, jarmark,
program pro děti, Dny evropského kulturního dědictví. Speciální prohlídkové okruhy: Hradní pivovar, vězení, hladomorna,
mučírna – návštěvníci se seznámí s útrpným právem a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet některé mučící nástroje. Bítovská
zbrojnice – dřevcové, chladné a palné zbraně, zbroje, orientální zbraně vše z období 15. – 19. století. Od 1. července expozice
hradního pivovaru - historie vaření piva na hradě, výroba piva a sladu od nejstarších dob po konec 19. století.
ZVÍŘATA V ZAHRADĚ NA BÍTOVĚ – 600m před hradem Bítov, 607 515 918, Z. Nikolai, adlerbussard@email.cz , otevřeno X.VI. Po-Ne 10-17.30 hod., VII.-VIII. Po-Ne 10-18.30, IV.-X. Po-Ne 10-17.30 hod.
ROZHLEDNA RUMBURAK (Bítov) – před hradem. Jediná rozhledna na Znojemsku. Otevřeno: 10:00 - 18:00 hodin. 777 348
757 info@restaurantrumburak.cz www.restaurantrumburak.cz
TATRA MUZEUM v obci Bítov – otevřeno červenec, srpen, nebo po dohodě 9-18.00 hod., 604 231 026
http://tatramuseumbitov.webnode.cz, vcars@seznam.cz
PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK, Bítov 97 – 603 276 669, www.nakolobce.cz pujcovna@nakolobce.cz
ZŘÍCENINA CORNŠTEJN (u Bítova) – otevřeno denně od 27.5. do 28. 9. 2017, 9-17 hod. „Léto na Cornštejně" - červenec a
srpen - představení divadelní, kejklířská a skupin historického šermu. NOVINKA - Naučný koutek pro děti, zdarma. Odstavná
plocha pro auta cca 0,5 km směr Lančov. Info: www.muzeumznojmo.cz, 604 891 875, info@muzeumznojmo.cz
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KONOPNÁ FARMA „VRANČ“ - otevřeno denně od 10.00 hodin, navštivte areál, který se nachází cestou k hradu Bítovu, kde se
rázem ocitnete na jamajské pláži. V této jedinečné atmosféře písku, palem a pohody, můžete zkusit zabloudit v konopném
labyrintu, umocnit své zážitky ochutnávkou spousty jedinečných konopných bio pochutin, na které narazíte pouze na Jamaice.
UHERČICE
STÁTNÍ ZÁMEK UHERČICE +420 515 298 396 uhercice@npu.cz
www.zamek-uhercice.cz
Otevřeno: červen – soboty a neděle, červenec a srpen – denně mimo pondělí. Návštěvní hodiny: 9.30 – 17.00, poslední
prohlídka v 16.15.
PODHRADÍ NAD DYJÍ
ZÁMEČEK LUBO, Podhradí n/Dyjí - zamecek.lubo@volny.cz, 515 297 165, sbírka dosavadního celoživotního díla
surrealistického výtvarníka a akčního umělce Lubo Kristka. Otevřeno nepravidelně na základě předběžné domluvy (též akce pro
skupiny, pro školy, projekce atd.). Kristkova podyjská glyptotéka - soubor soch, kterou mistr daroval řece Dyji. Její zastavení jsou
např. ve Vranově nad Dyjí či v Podhradí nad Dyjí.
Zřícenina Frejštejn – vstup na vlastní nebezpečí bez vstupného
LESNÁ
MUZEUM MOTOCYKLŮ NA LESNÉ – 602 745 458, otevřeno 9-23.00 hod. www.vetaransalon.cz
LUKOV
NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA www.novy-hradek.eu +420 778 719 168
Zřícenina loveckého hradu s vyhlídkou na údolí řeky Dyje. Otevřeno od dubna do října: v dubnu a říjnu o víkendech a státních
svátcích od 10 do 15 hodin, v květnu, červnu a září od úterý do neděle od 10 do 16 hodin, v červenci a srpnu denně
od 10 do 17 hodin. Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Hrad je přístupný pouze s průvodcem.
Rakousko
ZÁMEK RUEGERS (Riegersburg), www.schlossruegers.at, e-mail: office@schlossruegers.at 29.4.-30.6. víkendy a svátky,
1.7.-31.8. denně 10-18:00 1.9.-31.10. víkendy a svátky 10-17:00
HRAD HARDEGG, www.burghardegg.at, e-mail: office@burghardegg.at
Otevřeno: duben víkend a svátky, květen–červen denně 10–17 hod, červenec–srpen denně 10–18 hod, září denně 10–17 hod,
říjen víkend + svátky 10–17 hod.
ZNOJMO
PODZEMÍ - Labyrint chodeb pod centrem Znojma budovaný ve čtyřech patrech pod sebou má cca 30 km chodeb. Patří k
největším bludištím ve střední Evropě. Prohlídka je zpestřena Tajemnou podzemní expozicí, kde najdete pohádkové postavy,
alchymistickou dílnu, oživlé skály či ukázku vězeňských kobek. Možnost projít i adrenalinovou trasu. Otevřeno červenec-srpen
9:00-18:00. Pro skupiny po objednání kdykoliv. Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby. Informace o ostatních
prohlídkových objektech ve Znojmě získáte v TIC v centru města na pěší zóně u radniční věže nebo u hradu, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz.
MUZEUM MOTORISMU, Koželužská 44 – auta, motorky, traktory, parní stroje,…tel. 603 548 351
REMO-Agency a Znojemská Beseda na letošní turistickou sezónu připravila speciální prohlídky města Znojma pro návštěvníky i
jeho obyvatele. Bližší informace na 737 449 099 david@remo-agency.com
MOŽNOST KRYTÉHO KOUPÁNÍ-Základní škola Znojmo – Přímětice 569 – menší bazén se slanou vodou a vířivkou, předem
volat 515 211 011, www.zsprim.cz.
Hotel Premium Znojmo – www.premiumhotel.cz recepce@premiumhotel.cz, 515 224 595 wellness, posilovna, restaurace
CHVALOVICE (U ZNOJMA)
DINOSAUŘI PREHISTORIC PARK – výstava pohyblivých dinosaurů, otevřeno celý rok, tel. 725 894 444
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Otevřeno 9-17 hod.

HATĚ U ZNOJMA
*NÁKUPNÍ A ZÁBAVNÍ PARK PRO DĚTI - EXCALIBUR CITY – http://www.merlinskinderwelt.com/ 32km – otevřeno od 1019.00 hod. Pro děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízíme zábavu, která nezná hranic – autodráhy, skoky lodičkou do vody,
ruské kolo, pirátskou loď, balónkovou střílnu, pirátskou střílnu, kolotoče, skluzavky a mnoho dalšího. Za nepříznivého počasí
využijte v zastřešené části dětskou pláž. Naleznete zde i bistro s vlastní nabídkou jídel, kavárnu, obchůdek s hračkami, infopoint.
K dispozici jsou také multifunkční prostory kina pro soukromé účely a narozeninové party. Vstup do areálu je zdarma! Platba za
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atrakce je prostřednictví Merlinových tokenů, které je možné zakoupit na místě ve výměnných automatech jak za české koruny,
tak za eura.
JEVIŠOVICE
STARÝ ZÁMEK A PŘEDZÁMČÍ JEVIŠOVICE 778 743 952 www.mzm.cz
Provoz a prohlídky jsou sjednoceny tak, že na jednu vstupenku je možno navštívit všechny zpřístupněné prostory jak ve
vlastním zámku, tak v Předzámčí. Plné vstupné činí 90,-Kč, zlevněné 45,-Kč, rodinné 225,-Kč. Otevírací doba v červnu až srpnu
je v úterý až neděle, včetně státních svátků, od 10.00 do 16.00 hodin, přičemž začátky prohlídek jsou v 10.00, 11.00, 13.00,
14.00 a 15.00 hodin.
PŘEHRADA JEVIŠOVICE – z roku 1897, nejstarší na Moravě, cca 1,5 km západním směrem, po cestě husitský pomník „Žalov“
z roku 1924
JEMNICE
Prázdninové vlaky na Jemnické dráze – Moravské Budějovice – Jemnice
Motoráček ř. 810 – odjezd z Jemnice 9.15 a 17.15 hodin, odjezd z Moravských Budějovic 10.05 a 18.05 hodin.
Výletní vlak SVD – JZM – odjezd z Jemnice 12.50, odjezd z Mor. Budějovic 14.05

VYCHÁZKOVÉ TRASY
Vranov nad Dyjí a západní část NP Podyjí
Z Vranova pod Ledové sluje a zpět - délka trasy: 2 hod., náročnost: nízká, určeno pro rodiny s dětmi do 10 let (vhodné i pro vycházku s
kočárkem). Námět vycházky: a/ Náměstí (splav) b/ Hamerské vrásy c/ Pod Ledovými slujemi, koryto řeky Dyje d/ Hamerská lávka a Benátky
přírodní a historické zajímavosti. Ledové sluje jsou veřejnosti nepřístupné!!!
Z Vranova na Obelisk a zpět - délka trasy: 3 hod., náročnost: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi od 10 let.
Námět vycházky: a/ Náměstí (splav) b/ Hamerské vrásy c/ Pod Ledovými slujemi, koryto řeky Dyje (od tohoto místa začíná stoupání až na
Obelisk) d/ Most Heleny Mniszkové na Obelisk e/ Hamerská lávka a Benátky přírodní a historické zajímavosti.
Procházka zámeckým lesoparkem - délka trasy: 4 hod., náročnost trasy: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi
od 12 let. Námět vycházky: a/ Náměstí (splav) b/ Hamerské vrásy c/ Hamerská lávka a Benátky přírodní a historické zajímavosti (v
Benátkách začíná stoupání na Felicitin okruh) d/ Felicitin okruh a Felicitina studánka procházka lesem s výhledem na Vranovský zámek z
jižní strany e/ Zámek Vranov nad Dyjí f/ Vyhlídka Tanečnice, Hraběnčina louka, Junácké údolí od Vranovského zámku procházka lesem s
krásnou vyhlídkou z vyhlídky Tanečnice na městečko, zámek a údolí Dyje. Kaple Maria Schutz, procházka Junáckým údolím.
Claryho okruh* - délka trasy: 3 hod., náročnost trasy: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi od 12 let. Námět
vycházky:a/ Náměstí (splav) b/ Kostel Nanebevzetí panny Marie, kaple sv. Ondřeje, Mniszkův kříž, prohlídka Mniszkova kříže s výhledem na
městečko, vranovský zámek a údolí řeky Dyje (od kostela začíná stoupání až k obci Onšov) c/ Kaple sv. Trojice, Kumpova poklona, obec
Onšov stoupání kolem kaple sv. Trojice s ukázkami zbytků staré cesty do Vranova, prohlídka Kumpovy poklony s výhledem na hráz
vranovské přehrady, návštěva obce Onšov (kaple sv. Anny) d/ Claryho kříž od obce Onšov procházka ke Claryho kříži. Krásná vyhlídka na
jezero a vranovský zámek e/ Vranovská přehrada sestup od Claryho kříže do Granátové zátoky.
*vzhledem k rekonstrukci hráze nelze projít jako okruh, ale musí se stejnou cestou zpět
Felicitin okruh - délka trasy: 4 hod., Náročnost trasy: střední, vhodné i pro netrénované turisty a pro rodiny s dětmi od 12 let. Námět
trasy: a/ Náměstí (splav), průchod částí Benátky na Felicitin okruh (v Benátkách začíná stoupání na Felicitin okruh) b/ Felicitin okruh,
studánka Heleny Mniszkové procházka lesem s výhledem na vranovský zámek z jižní strany, výklad o historii Felicitiny studánky a studánky
Heleny Mniszkové. Výhled na zámek ze západní strany a možnost prohlídky bývalého hraničního opevnění (za Felicitinou studánkou začíná
stoupání ke studánce Heleny Mniszkové) c/ Kamenný most a Junácké údolí od studánky Heleny Mniszkové sestup do Junáckého údolí ke
Kamennému mostu.
Z Čížova na Nový Hrádek a zpět - délka trasy: 6 hod., Náročnost: střední, vhodné pro trénované turisty. Námět vycházky:
a/ Čížov prohlídka střediska NP Podyjí b/ Železná opona prohlídka zbytků železné opony c/ Cesta do Lukova cesta lesem po červené trase
do obce Lukov (středně náročná cesta se střídavým stoupáním a klesáním) d/ Obec Lukov prohlídka místních pamětihodností malebné
obce Lukov e/ Přes Příčky k Novému Hrádku v místě zvaném Příčky možnost odpočinku (po cestě k Novému Hrádku ukázka zříceniny
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hradu Kaya na rakouské straně) f/ Nový Hrádek prohlídka zříceniny Nový Hrádek a okolní přírody g/ Cesta zpět po stejné trase s ukázkami
přírodních zajímavostí.
VYHLÍDKA ZAMILOVANÝCH – jedinečný výhled na idylickou krajinu z hlavní serpentiny při příjezdu do Vranova od Znojma. Na vyhlídku se
dostanete z náměstí ve Vranově uličkou vedle pošty, směrem ke kostelu a poté vpravo po modré turistické značce „Claryho stezky“
k Mniszkovu kříži, od kterého sejdete na silnici a dáte se doprava. Zpět doporučujeme vzhledem k bezpečnosti stejnou trasou.
VYCHÁZKOVÁ STEZKA NA ŠIBENIČNÍ VRCH
-měří zhruba 630 m, je značena žlutě a dostanete se k ní po „modré“ Naučné Claryho stezce, která začíná u kostela Nanebevzetí Panny
Marie ve Vranově. Během této cesty na Vás čeká několik zajímavých míst: rotunda sv. Ondřeje, Mnizskův kříž, Kaple Nejsvětější trojice,
zbytky staré formanské cesty, pozůstatky bývalé šibenice s informačním panelem a výhledem na vranovský zámek.
HRABĚNČINA STEZKA
-celková délka stezky je 1 425 m a vede od bývalých koníren Vranovského zámku, přes Hraběnčinu louku, až do Junáckého údolí. Podél
celé trasy se nachází několik zajímavých objektů jako například kaple z 18. století, ale i nově vytvořené objekty pro lesní pedagogiku a
informační cedule.

CYKLISTICKÉ TRASY v NP Podyjí
I. Vranov – Šafov – Langau – Riegersburg – Felling – Hardegg – Merkersdorf – Niederfladnitz – Retz – Retzbach –
Hnanice – Havraníky – Popice – Znojmo – Vranov n/D (cca 75km). Z Hnanic též možno přes Šobes.
II. Vranov – Lančov – Cornštejn – Bítov – Zblovice – Koberův mlýn – Dešov – Štítary – Šumná – Lesná (54km). Autobus
PĚŠÍ TÚRA v NP Podyjí
I.Čížov – pěšky Hardegg – Merkersdorf – červená turistická značka po rakouské straně řeky Dyje – Hardegg – Na Keplech –
červená turist. značka Ledové sluje – Vranov n/D (cca 24km). Kratší varianta: z Hardeggu zpět do Čížova
TRASA č. 1 VRANOV N/D. – HARDEGG – VRANOV N.D. – 32km. Nejvyhledávanější trasa na Vranovsku
Vranov – Vranovský zámek – Podmyče – přechod Podmyče/Felling – Felling – Hardegg – přechod Hardegg/Čížov –
Hardeggská vyhlídka – Čížov – hájenka Lesná – Lesná – Švýcarské údolí – Vranovská přehrada – Vranov (32km)
TRASA č. 2 VRANOV – BÍTOV – VRANOV – 35km
Vranov – Lančov – zřícenina Cornštejn – obec Bítov – hrad Bítov – Chvalatice – Zálesí – Vranovská pláž – Vranov n/D. (35km)
TRASA č. 3 – VRANOV N.D. – PODHRADÍ – VRANOV N.D – 49 km (se zámkem Uherčice 58 km)
čerpáno z www.cykloturistika.vranovnaddyji.cz
TURISTICKÉ PŘECHODY DO RAKOUSKA:
Čížov – Hardegg. Tento oblíbený hraniční přechod najdete hned uprostřed Národního parku Podyjí. Mezi Českem a
Rakouskem tudy můžete projít na hraničním mostě přes řeku Dyji. Přechod je určen jen pro pěší a cyklisty. Autem do Hardeggu
výhradně a pouze přes Šafov!
Podmyče – Felling. Přechod pro pěší a cyklisty. Propojuje také obce Podmyče a Felling.
Stálky – Heinrichsreith. Tento turistický přechod je určen pro cyklisty i pěší.
DO RAKOUSKEM AUTEM:
Šafov – Langau, ale i Šafov – Riegersburg. Autem se do Rakouska můžete vydat třeba přes Šafov, kde najdete klidný silniční
přechod, s minimálním provozem. Využít jej ovšem mohou nejen motoristé, ale také pěší či cyklisti.
Vratěnín – Drosendorf. Tento větší silniční přechod často využívají nejen turisté s osobními auty, ale také řidiči kamionů
BANKOMATY: Komerční banka – Vranov nad Dyjí (na Náměstí v uličce ke kostelu) a na pláži v kempu pod Restaurací „U Karličky“.

Turistické informační centrum Vranov n/Dyjí, Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí
infocentrum@ouvranov.cz 515 296 285 www.navstivtevranovsko.cz

