
Průběžný návrh programu

Program může být průběžně doplňován a v drobných detailech měněn.

Aktualizováno: 12.5. 2017

REKREAČNÍ NOVINKY ROKU 2017 NA VRANOVSKU

– turistická stezka Lesů ČR ve Vranově nad Dyjí
– nově upravená prohlídková trasa zámku ve Vranově nad Dyjí s názvem „Soukromé pokoje 

a kaple zámku“
– od 2. června nabídne hrad Bítov nový prohlídkový okruh názvem „Hradní pivovar“ a od 1. 

července expozici hradního pivovaru
– lodní převoz ve Vranově nad Dyjí Skalka - hráz

Pátek 19.5. 2017

10,00 – Restaurace Gaudeo, pláž Vranovské přehrady - Slavnostní setkání k „Zahájení rekreační sezóny 2017
na Vranovsku“. Pozvaní hosté a zástupci médií budou seznámeni s novinkami rekreační sezóny 2017. 

Sobota 20.5. a neděle 21.5. 2017

LODNÍ DOPRAVA NA VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ:

LODNÍ DOPRAVA VRANOV, s.r.o. Vranov nad Dyjí (www.lodnidopravavranov.cz, tel. 720 382 783) 
Loď Poseidon (nová loď pro Vranovskou přehradu od roku 2016) - nástupiště č. 1 a č. 2

HISTORICKÉ PAMÁTKY, EXPOZICE, KONCERTY:
Hrad Bítov (www.hradbitov.cz, 515 294 622, 728 844 102) Pouze víkend sobota, neděle - 20. - 21.5. 2017.
Hrad Bítov zpřístupní zdarma návštěvníkům II. prohlídkový okruh "Vstup do hradu". Bude si zde možné 
prohlédnout obě nádvoří, hradní kapli a zahradu. Zdarma bez průvodce bude zpřístupněna hladomorna s 
mučírnou. Po oba dny bude možné navštívit spolu s kastelánem část hradní půdy na jižním křídle po opravě 
střechy a prohlédnout si náročnost výměny jednotlivých prvků krovu a krytiny.
Prohlídky začínají vždy v 11,00 a ve 13,00 hodin a je třeba si je rezervovat. Časová náročnost do 60 minut, počet 
osob ve skupině 25. Součástí prohlídky bude také pozvánka na nový prohlídkový okruh "Hradní pivovar" jehož 
otevření se plánuje od 1. července 2017. Návštěvníci se seznámí s historií výroby sladu a vařením piva od 
nejstarších dob po konec 19. století.

Státní zámek Vranov nad Dyjí (www.zamek-vranov.cz, tel. 515 296 215) 
Růžová slavnost Heleny Mniszkové – květinová výstava - pá, so, ne od 9-16 hod. Květinová výstava se uskuteční 
u příležitosti zpřístupnění nové prohlídkové trasy "Soukromé pokoje", která návštěvníkům představí nově zařízené 



místnosti části jižního a západního křídla, které obývali v 19. a na počátku 20. století Mniszkové a Stadničtí. Na 
závěr prohlídky sestoupíte točitým schodištěm a spojovací chodbou do oratoře a zámecké kaple Nejsvětější 
Trojice. Tato pozoruhodná vnitřní komunikace, kterou v minulosti využívali majitelé zámku při návštěvě 
bohoslužeb, je od letošního roku zpřístupněna poprvé.

Nový Hrádek u Lukova (www.novy-hradek.eu, tel. 778 719 168). O víkendu 20.-21.5. 2017 se bude provádět za 
jednotné vstupné 40 Kč. 

Varhanní koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie Vranov nad Dyjí - neděle 21.5. 2017 v 10,15 
hodin - skladby starých mistrů zahraje varhaník Bc. Ivo Prchal.
Začátek koncertu po skončení mše svaté. Po ukončení koncertu možnost prohlídky kůru a varhan.

NETRADIČNÍ MÍSTNÍ ZAJÍMAVOSTI:

Hasičský pivovar Bítov -  tel: 737 842 777      penzion@utesaru.cz     
Loni otevřený pivovar v Bítově Vám nabízí komentovanou prohlídku pivovaru se sládkem spojenou s ochutnávkou 
vzorků piva v sobotu 20.5. od 11 – 16 hodin. Cena prohlídky včetně ochutnávky- zdarma. Délka prohlídky 30 až 40 
min. maximální 20 osob v jedné skupině. Prosíme Vás o rezervaci exkurze. Zájemci s rezervací mají přednost. 
Vitráže Tiffany – p. Kuchynková, Zadní Hamry, Vranov www.avitraj-jarka.estranky.cz , tel: 602 786 445,  Možnost 
ukázky tvorby tiffany technikou, prodej lamp, drobných závěsných a dekorativních vitráží. Otevřeno 20. - 21.5. 
2017 od 9,00 - 18,00 hodin.
Tatra muzeum Bítov (www.tatramuseumbitov.webnode.cz , tel. 604 231 026)

Sobota 10-13.00 hodin. Zvýhodněné rodinné vstupné 2+2 za 80 Kč.
Muzeum motocyklů Lesná (www.veteransalon.cz, tel. 602 745 458)
Prohlídky expozice sobota, neděle v době 9,00 až 17,00 hod. Rodinné vstupné (pouze na zahájení) 100 Kč.
Obří akvária české ryby (602 487 599)
Nachází se v budově bývalé školy ve Vranově směrem na zámek. Květen otevřen pá,so,ne 9-17,00 hodin.
Parkovat je možno na parkovišti pod zámkem. Výstava obsahuje několik akvárií se sladkovodními rybami. Největší 
akvárium má objem 8 500 l vody. Výstava starých rybářských prutů a potřeb pro chytání ryb. 

Keramická dílna, Vranov nad Dyjí Prohlídky keramické dílny - otevřena v době od 14,00 do 16,00 hodin – so, ne
Chatová osada Bítov (Vojenská zotavovna Bítov) – otevřeno 20.5. 2017 od 9,00-17,00 hod., možnost hrát tenis 
na kurtu s umělým povrchem. 

AKTIVNÍ VÍKEND – SPORT, ADRENALIN, AKCE PRO DĚTI:

Cyklo Klub Kučera Znojmo (www.cykloklubkucera.cz, tel. 608 736 135)
Informační stánek - Cykloturistika na Znojemsku. Preventivně bezpečnostní prohlídka jízdních kol a přileb. Pro 
každého cyklisty certifikát o technickém stavu kola a účinnosti přilby. Pro nejmenší děti šlapací káry, trojkolky a 
omalovánky. Pro starší děti, znalostní testy, poznávání dopravních značek a jízda zručnosti.

Bakchus aktivity Vranovská pláž
*Adrenalinová houpačka z mostu na Vranovskou pláž – „swing jump“ (www.bakchusaktivity.cz,
tel. 739 750 490). Provoz: sobota 20.5. 2017, 11,00 - 18,00 hodin. Cena 80% běžné ceny. 
*Lanový park Vranov - Vranovská pláž (www.lanovyparkvranov.cz, tel. 739 750 490)
                                      Provoz sobota 20.5. a neděle 21.5. od 11,00 – 18,00 hodin. Cena 80% běžných cen.

*Půjčovna Vranovská pláž (www.pujcovnavranov.cz, tel. 739 750 490)
Šlapadla, loďky, bumperball (velké nafukovací míče, v nichž se dají hrát různé hry, narážet do sebe apod...), 
skákací hrad... Provoz sobota 20.5. a neděle 21.5. od 11,00 – 18,00 hodin. Cena 80% běžných cen.
Koloběžky - provoz sobota 20.5. a neděle 21.5. od 11,00 – 18,00 hodin. Cena 80% běžných cen.
* -akce takto označené se konají jen za příznivého počasí (bez deště a extrémního větru)

Půjčovna jízdních kol - Vranov nad Dyjí, Penzion Relax (www.cykloturistika.vranovnaddyji.cz, tel. 723 560 485). 
Půjčování jízdních kol ZDARMA – počet kol omezen.

Vycházka s průvodci NP Podyjí – v sobotu ve 13,30 hodin na náměstí u infocentra s průvodci NP Podyjí - Z. 
Solařová, M. Mahr - "Po stopách generála Torstensona" - 375 let od prvního dobývání hradu Vranova švédskými 
vojsky. Půjdeme ke skalní rozsedlině nad kostelem a ke švédským "dělostřeleckým šancím". Délka cca 5 km.

Lesní pedagogika - pod vedením zaměstnanců státního podniku Lesy České republiky při příležitosti otevření 
nové naučné Hraběnčiny stezky. Místo: Hraběnčina louka, Vranov nad Dyjí – sobota 20. 5.   10-14 hod.
Téma: myslivost, jak běží čas lesu, ornitologie, puzzle, stopy a siluety zvěře, stromy 

Vodní elektrárna Vranov - Návštěvnické centrum Vranov nad Dyjí (www.elektrarna-vranov.cz,
tel. 606 887 575). Exkurze s průvodcem do vodní elektrárny ZDARMA. Prohlídky 10,00 až 15,00 hodin (začátky 
prohlídek každou celou hodinu).

Rozhledna Rumburak – Bítov – otevřeno od 11:00 do 18:00, vstup na rozhlednu zdarma.



STRAVOVÁNÍ – bližší informace na stránkách jednotlivých zařízení
Akce platí v sobotu 20.5. a v neděli 21.5. 2017. Vzhledem k předpokládanému většímu zájmu  a omezené kapacitě 
restaurací Vám doporučujeme rezervovat si stůl ve vybrané restauraci telefonicky předem !!!

Country Saloon – Vranov nad Dyjí (www.countrysaloon.info, 734 483 207)                                                  
Slavnostní polévka: s játrovými knedlíčky   Hlavní chod: Svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík, brusinky                            
A jako dezert domácí moučník + káva    Cena: 99,-Kč                                                                                                                             
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o. – (www.vslechovice.cz, 515 271 209, 602 598 098)
Ochutnávka vín z produkce Vinných sklepů Lechovice a prodej lahví v sobotu 20.5.2017  od 12:00 - 16:00 h.
a v neděli 21.5. 2017 od 12:00 - 16:00 hodin - vedle Restaurace U Vodnáře za hrází přehrady.
Restaurace U Tesařů  - Bítov (www.utesaru.cz, tel. 737 842 777)                                                                    

Speciální menu
Volareza - hotel Vranov (Vojenská zotavovna Vranov, pláž 329, Vranov n/D) - otevírací doba kavárny denně

13,30-17,30 a 19,00-23,00 hodin                                                          
Chatová osada Bítov, Horka č. 351, 671 07 Bítov (Vojenská zotavovna Bítov) - otevírací doba kavárny denně 

09,30 – 23,00 hodin.
Restaurace U Vodnáře, hráz Vranovské přehrady – menu za zvýhodněnou cenu vč. dezertu

Restaurace Větrný mlýn, Lesná (www.vetrnymlyn.cz, 737 420 296)   – Menu I. Kuřecí vývar s nudlemi, kuřecí 

roláda šťouchaný brambor, štrúdl cena 135 Kč. Menu II. vývar s fritáty, zvěřinový guláš houskový knedlík,1ks 
palačinky 155 Kč 

UBYTOVÁNÍ
Návštěvníci Vranovska si mohou zajistit o víkendu 19.-21.5. 2017 cenově zvýhodněné ubytování nebo ubytování 
se speciálními službami. Takové ubytování poskytují:

Penzion Výlet - Vranov nad Dyjí (www.vranov.info/penzion-vylet , tel. 731 402 745) – cenově zvýhodněné 
ubytování 20% z běžné ceny.
Baby hotel Karolínka - „Tvoření s dětmi“, sobota od 11.-15 hod. Občerstvení (káva, čaj, voda, limo, palačinky a 
další dobroty). Je nutné, aby se zájemci hlásili a vytvořili rezervaci.
Penzion Hamry - džbánek vína na pokoj zdarma a den otevřených dveří, zájemce provedeme po penzionu.
Camping Vranovská pláž - nabízí ubytování v mobilheimech s 10% slevou při min. pobytu na 2noci/3dny.
Apartmány U Zámku -Vranov nad Dyjí (www.apartmanyuzamku.cz, tel.724 148 546)- láhev vína na pokoj zdarma
Sportclub - 19.-21.5. sleva 40 % z platného ceníku ubytování

V případě, že již u výše uvedených zařízení neuspějete, můžete si vybrat i z mnoha dalších ubytovacích zařízení, 
která poskytují výhodné mimosezónní ceny (viz. www.vranov.info, www.navstivtevranovsko.cz)

Využijte této nabídky k prožití příjemného jarního víkendu plného zajímavých akcí !
Jste srdečně zváni na Vranovsko.

Většina těchto nabídek platí POUZE v tento akční víkend!!!

Infocentrum OTEVŘENO 9.00 – 15.00 hodin




