
Kam na výlet s dětmi?        ATRAKCE nejen PRO DĚTI 
 

 

V místě:  

 hřiště hned za kostelem u školy, pár kroků od pošty, je krásné nové hřiště pro děti, přístupné 

pro veřejnost. 

 

 Asfaltový plácek s basketbalovým košem pár kroků vlevo od brány apartmánů, večer 

osvětleno. 

 zámecký park Střílky- krásná procházka a koná se zde pravidelně den dětí s atrakcemi, 

nutno sledovat na www.joga.cz/strilky, obchůdek s orientálním zbožím v areálu 

www.bharat.cz 

 

V blízkém okolí: 

 

 MOTOREST Samota – cca.7 minut autem v centru Buchlovských kopců (po E50), sem se 

dá dojet i na kole, díky nově postavenému mostu přes silnici (velmi příjemná trasa i pro děti, 

od apartmánů po zelené značce do kopce a po hřebeni.) U motorestu se nachází nádherně 

upravená okrasná zahrádka s rybníkem, vodotryskem, a v horní části spoustu atrakcí pro dětí 

(trampolína, houpačka, skluzavka, kolotoč, tunely propojené podzemí pro dětské hry.) , zde 

si dospělí odpočinou a děti se vyřádí. Doporučujeme ! 

 

 

KORYČANY – vzdálenost 6 km: 

 Kavárna s dětským koutkem a hlídáním dětí v Koryčanech – kontakt a letáček na recepci 

 Koně Koryčany – www.hipo.cz – zde můžete děti i sebe povozit na koních nebo se třeba jen 

podívat 

 

 

http://www.joga.cz/strilky
http://www.bharat.cz/
http://www.hipo.cz/


Letní koupaliště hned na kraji obce Koryčany – www.koupalistekorycany.cz – pěkné upravené 

koupaliště s travnatou plochou a písečným hřištěm pro beachvolleyball, bazénou nejsou hluboké , 

vhodné pro děti. 

  

  

 

 Lázně Leopoldov – Buchlovice/Smraďavka ,vzdálenost cca.15km , www.lazneleopoldov.eu 

– zde je možné si objednat různé druhy koupelí, procedur a masáží a krásná je solná jeskyně 

s vyhřívaným chodníčkem, hračky pro děti k dispozici, dostanete se sem pohodlně přes 

Buchlovské kopce po silnici E50, odbočka Smraďavka. 

  

  

 

  Aquapark Uherské Hradiště – vzdálenost 27 km www.aquapark-uh.cz , venkovní i vnitřní 

 bazény a atrakce pro děti i dospělé, venkovní vyhřívaný bazén v provozu i v zimě. 

 Doporučujeme ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koupalistekorycany.cz/
http://www.lazneleopoldov.eu/
http://www.aquapark-uh.cz/


 

 Unikátní projekt rybník s proskleným tunelem v obci Modrá/ Velehrad. - vzdálenost  

 cca.22km, www.zivavodamodra.cz, po E50, směr UH, odbočka Velehrad – zde je expozice 

 sladkovodních ryb a rostlin,  pozorování života v rybníku, venkovní výběh ovcí a koz, 

 pěkná restaurace ,velké parkoviště. 

 

 

 

 Poutní bazilika VELEHRAD – www.velehrad.cz, od rybníku Modrá  na dohled – 

 nejznámnější poutní místo v  ČR, pořádání křesťanských slavností , poutí a mší. 

 

 

 

 V zimě doporučujeme lyžování v blízkém areálu STUPAVA , vzdálenost 5 km, směr 

 Buchlovské kopce, www.stupava.cz , příjemný , dostatečně dlouhý svah, lyžování pro 

 dospělé i děti, lyžařská škola, půjčovna, restaurace, dva vleky , umělé  zasněžování a 

 večerní osvětlení (večerní lyžování). Díky poloze areálu se zde většinou  lyžuje až do 

 velikonoc. 

 

 

 

 

 

Více výletů, možností a aktuálních akcí najdete na  

www.vychodni-morava.cz 

 

 

 

 

http://www.zivavodamodra.cz/
http://www.velehrad.cz/
http://www.stupava.cz/
http://www.vychodni-morava.cz/

