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moravská brána
NABÍDKOVÝ LIST NA ŠKOLNÍ A RODINNÉ VÝLETY



Přerov
Město se díky dlouholetému historic-

kému  vývoji může pochlubit památkami 
z období  pravěku, o čemž svědčí archeo-

logické naleziště v Předmostí u Přerova. 
Významné je rovněž středověké jádro 

města, které tvoří Horní náměstí s měš-
ťanskými domy z 15. a 16. století a rene-

sančním zámkem.
www.prerov.eu

Hrad Helfštýn
Architektonická dominanta rozlehlé stře-

dověké pevnosti ční nad údolím Morav-
ské brány nedaleko Lipníku nad Bečvou. 

Helfštýn je sezónně přístupný veřej-
nosti. Za jeho hradbami najdete expo-

zice uměleckého kovářství, archeologie 
a historickou mincovnu.
www.helfstyn.cz

Zbrašovské
aragonitové 

jeskyně
Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou 

jedinými zpřístupněnými jeskyněmi 
hydrotermálního původu v ČR s jedi-

nečnou výzdobou, plynovými jezery 
a neobvykle vysokou teplotou ovzduší. 

Vstupné a otevírací doba:
www.caves.cz

láZně
tePlice nad bečvou

jsou svou polohou v malebném 
údolí řeky Bečvy vhodným prostře-

dím pro Vaši relaxaci a načerpání 
nových sil. Zdejší lázeňská péče 

pomáhá obnovit síly nejen dospělým, 
ale i dětem a dospívajícím.
www.ltnb.cz

MuZeuM 
koMenskéHo v Přerově

Muzeum se ve své sbírkové a odborné 
činnosti zaměřuje kromě regionálních 
dějin zejména na dějiny školství a kome-
niologii, ornitologii a umělecké kovářství. 
V prostorách přerovského zámku jsou 
umístěny stálé expozice muzea, konají 
se zde zajímavé krátkodobé výstavy 
i atraktivní kulturní akce. Součástí muzea je 
ornitologická stanice ORNIS.
www.prerovmuzeum.cz

Hranice
Historické město s bohatou architekturou 
měšťanských domů opevněných středo-
věkými hradbami. Turistické informační 
centrum nabízí komentované prohlídky 
s různými okruhy.
www.mkz-hranice.cz

liPník nad bečvou
Město je památkovou rezervací s řadou 
zajímavých míst určených k návštěvě 
i prohlídce s průvodcem (např. zvonice, 
střešní zahrada, bývalá synagoga). 
Informace o aktuálním dění a prohlíd-
kách s průvodcem:
www.info.mesto-lipnik.cz

Hranická ProPast
Unikátní Hranická propast zaplavená 
teplou uhličitou kyselkou je nejhlubší 
propastí ČR a zároveň nejhlubší zato-
penou propastí světa. V bývalé nádražní 
budově u parkoviště nově otevřeno 
Informační centrum Hranické propasti 
s moderní expozicí.
www.hranickapropast.cz


