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Aqualand Moravia
Supercrater, Kamikadze, Blue Trio... 
a další desítky toboganů a skluzavek, 
parádní saunové ceremoniály, 
geotermální venkovní bazény s vodou 
teplou 37°C a vnitřní hala atrakcí 
v  celoročním provozu. To je aqualand 
na Pálavě jen 20 minut autem z Brna.

Sonnentor
Místo s úžasnou atmosférou, kde si 
kromě vůně bylinek vychutnáte pohodu 
non plus ultra. Dopřejte si zážitkovou 
exkurzi, odpočiňte si v přírodní 
bylinkové zahradě svaté Hildegardy. 
Nechybí Čajový salón s kavárnou 
a prodejna čajů, koření a bylinek.

Permonium
Největší nadzemní bludiště ČR 
zaměstná svaly i mozek. Vědomostní 
výzvy a promyšlené atrakce jako 
sopka, lanové centrum, prales a důlní 
štoly… V nich se odehrává interaktivní 
hra Magic Permon. Spojuje moderní 
technologie s magickým světem 
permoníků.

Brněnské podzemí
Brno pod zemí je cool. Projděte 
s průvodcem středověký Labyrint 
pod „Zelňákem“, má téměř kilometr 
chodeb. Navštivte mysteriózní 
vodojemy na Žlutém kopci, sklepení 
domu mincmistrů se zábavnou 
expozicí nebo Kostnici u sv. Jakuba – 
je 2. největší v Evropě!

Hvězdárna a planetárium 
Brno
Moderní chrám vědy je machr na 
komentované prohlídky hvězdné oblohy 
a výpravy mezi ně. Sál digitálního 
planetária nabízí úžasná představení 
doplněná nevšední projekcí. Právě 
odtud doletíte až na okraj viditelného 
vesmíru. Možná i dál.

VIDA! science centrum
Zábavný park vědy se 180 hravými 
exponáty striktně doporučuje 
DOTÝKAT SE! Objevujte všemi smysly, 
jak funguje svět. Rentgenové oči, 
simulátor povodně... Plus představení 
plná pokusů, kde to kouří, bouchá. 
Chcete zmrazit svůj stín? Rozpoutat 
tornádo?

Wellness Kuřim
Několik bazénů, tobogán, fitko 
a dokonalé zázemí pro klidný relax jako 
regenerační procedury či parní lázeň. 
V páru si užijete poklidné wellness. 
A rodiče vítají, jak se utahají příliš 
čiperní potomci. Ti milují zážitkový 
bazén nejen s divokou řekou.

Znojemské podzemí
Z jednoho z nejrozsáhlejších 
podzemních labyrintů střední Evropy 
vycházejí nadšení děti i dospělí. Uvidíte 
skřety, oživlé skály... za světelných 
a zvukových efektů. Akční hrdinové volí 
ze 3 adrenalinových tras. S čelovkou, 
tu vodou, tu po čtyřech!

Zoo Brno
Přijďte obdivovat přes 200 druhů 
zvířat. V Africké vesnici čeká safari se 
žirafami a bistro zvládne nakrmit i vaši 
hladovou smečku. V přírodním terénu 
plném schovávaček se z očí do očí 
podíváte orlům i manulům a levhartí 
rodina uloví vaše srdce.

Moravský kras jeskyně
Nejproslulejší krasové území ČR. Místa 
plná magie a netopýrů. Objevujte 
5 zpřístupněných jeskynních 
systémů, každý je unikátní a plný 
superlativů. Čeká vás podzemní řeka, 
nejfotogeničtější tuzemská propast 
nebo krápníkové dómy. Přijeďte!

ZOO Vyškov
Jako jediná česká zoo chová hlavně 
domácí a hospodářská zvířata 
celého světa. Kromě tuzemských 
i zahraničních slepic a králíků jsou to 
exotičtí lemuři, papoušci, nosálové… 
Na Dvorečku naší babičky si děti 
pohladí a nakrmí nejen kůzlátka nebo 
jehňátka.

Baťův kanál
Historická vodní cesta z minulého 
století je zasvěcena rekreační plavbě. 
Vede částečně po řece Moravě 
a umělými kanály. Půjčte si motorový 
člun, hausbót nebo se nechte svézt 
na výletní lodi. Kochejte se přírodou, 
okoukněte památky i vinné sklípky!

Mohyla míru
Stavba je přirozeným středem 
chráněné památkové zóny Slavkovské 
bojiště. Stojí na bojišti jako memento 
válek i na počest všech obětí 
proslulé bitvy u Slavkova roku 1805. 
Multimediální expozice v muzeu 
v sousedství mohyly vám způsobí 
nevšední zážitek!

Salon vín
Dokonale zrekonstruovaný sklep zámku 
Valtice je nejkrásnější kulisou pro 
stovku nejlepších vín ČR každé aktuální 
sezony. Můžete si vybrat z několika 
typů degustačních programů, navštívit 
vinařskou naučnou expozici nebo 
zakoupit vína s sebou.

Mendelovo muzeum
Poznejte brněnského génia a místo, 
kde se zrodila genetika. Muzeum 
v augustiniánském opatství 
představuje Mendela jako badatele 
v genetice a meteorologii i jako 
vášnivého včelaře. A hravou formou se 
seznámíte s genetikou od Mendela po 
současnost.

Archeopark Pavlov
V Pavlově z vás udělají fandu pravěku. 
Fascinující stavba ověnčená cenami 
nechává originálně promlouvat 
dávný příběh. Nebojí se technologií 
a multimediálních exponátů, originály 
pravěkých předmětů nechybí. Paleolit 
před vámi ožívá v mnoha podobách...
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Zámek Valtice
Někdejší rezidence Lichtenštejnů 
a jejich luxusně opulentní interiéry 
vám během prohlídky vezmou dech. 
Barokní krásou zámecké kaple, 
tanečního sálu a Španělské jízdárny 
se budete kochat dlouho. Stav nirvány 
zajistí procházka zámeckou zahradou. 

Zámek Lysice
Půvabné šlechtické sídlo i dnes kulturně 
žije na max. Přijďte na kostýmovanou 
či jinou netradiční prohlídku. Interiéry 
vás strhnou bohatými sbírkami nábytku 
a uměním od renesance po secesi. 
V zámecké oranžérii přivoňte v únoru 
ke kvetoucím kaméliím.

Zámek Moravský Krumlov
Zámek rád hostí unikátní malířská 
díla. Třeba ze sbírek Medy a Jana 
Mládkových. Přijďte na komentovanou 
prohlídku arkádového nádvoří... a na 
Muchovu Slovanskou epopej! Po 
mnoha letech ji tu uvidíte komplet! 
A discgolf v zámeckém parku už jste 
hráli?

Zámek Mikulov
Jeden z největších (za)hradních 
areálů ČR. Lichtenštejni a Ditrichštejni 
zanechali překrásnou knihovnu a sál 
předků. Zámek je sídlem Regionálního 
muzea Mikulov, jež připravilo několik 
expozic. Prohlídky jsou s průvodcem 
i bez, zahrada také nezklame.

Zámek Slavkov
Kousek Francie můžete vychutnat 
ve Slavkově u Brna při procházce 
zámeckým parkem, na prohlídce 
úchvatných interiérů nebo na jedné 
z mnoha akcí pro rodiny s dětmi. 
Zámek má bohatou historii a díky 
svému areálu nabízí celoroční možnost 
zábavy i odpočinku.

Slovanské hradiště 
Mikulčice
Pojďte se dozvědět o historii Slovanů 
v lokalitě proslulé Velké Moravy 
do jednoho z jejích největších sídel. 
Obdivujte původní opevnění rozlehlé 
akropole, pozůstatky kamenných 
církevních staveb i paláce, zřejmě sídla 
samotného velmože a jeho rodiny.

Technické muzeum v Brně
Zažijte historii techniky „na plný 
plyn“ v největším technickém muzeu 
na Moravě. Historická auta, motorky, 
letadla, retropočítače, mikroskopy, 
svět nevidomých, stará řemesla, 
technická herna, větrný i vodní mlýn, 
šlakhamr, huť, kovárna i army.

Muzeum města Brna - 
Špilberk
Hrad Špilberk, dominanta Brna. Kdysi 
nejtěžší vězení habsburské monarchie, 
dnes muzeum. Nabízí expozice historické 
i umělecké nebo celé prohlídkové okruhy.  
Prozkoumejte tajemné Kasematy, 
Vodojemy na Špilberku, nedobytný 
Bastion a nově Příběh hradu.

Zámek Lednice
Lichtenštejnové hýčkali lednické 
panství 700 let. Zámek je perla 
jižní Moravy, skvost UNESCO. Jeho 
prohlídka je luxusní zážitek, nebudete 
vědět kam koukat dřív. A kolem další 
výletnická lákadla jako orientální 
minaret nebo plavba po zámecké Dyji.

Moravská galerie v Brně
Moravská galerie v Brně je druhým 
největším muzeem umění v České 
republice a je výjimečná šíří svého 
záběru. Pracuje jak s volným uměním, 
tak i s fotografií či designem. Ve své 
správě má celkem 5 budov a na dvě stě 
tisíc sbírkových předmětů.

Moravské zemské muzeum 
- Dietrichsteinský palác
Dietrichsteinský palác na „Zelňáku“ 
ukazuje historii Moravy od pravěku 
po modernu. Od pravěkých sošek po 
letadlo z 1. republiky. Čeká vás i sbírka 
minerálů nebo fosilií. Už barokní 
budova paláce je něco. Kdysi hostila 
třeba císařovnu Marii Terezii.

Moravské zemské muzeum 
- Anthropos
V Anthrophosu uvidíte ojedinělou 
pravěkou sbírku včetně chlupatého 
mamuta s mládětem. Je jednou 
z největších v Evropě! Pavilon ukazuje 
vývoj člověka v několika celcích 
interaktivně a moderně. Čekají vás 
dioramata i Zdeněk Burian.

Skanzen Strážnice
Muzeum v přírodě příjemně provází 
historií, (za)baví děti, ukazuje živý folklor. 
Představuje regiony Slovácka a jejich 
řemesla, vinohradnictví i vodní stavby. 
Sezónu obohacují tematické programy 
– seznamují s lidovými řemesly a zvyky 
během roku.
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