
Téměř všechny výlety jsou připraveny tak, 
abyste se mohli na jejich začátek i domů 
jednoduše přepravit vlakem.

Tak šťastnou cestu a radostné objevování.

Jednodenní výlety vás zavedou do míst 
v blízkém okolí Brna, která stále ještě če-
kají na své objevení. Každé z nich má ale 
úplně jinou vůni a chuť. Objevíte krajinu, 
jejíž krása bere dech, místa, která utvá-
ří industriální architektura, i taková, kde 
dávné bitvy měnily Evropu. Vyzkoušíte piva 
z malých pivovarů a ochutnáte skvělá vína.

Více na www.gofrombrno.cz

Na výlet z Brna na kole,  
pěšky, autem

BRNĚNSKO
KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína 
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
 Bučovice 1645

Oslavanské historické slavnosti
Oslavany, září
www.oslavany-mesto.cz

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz
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Korálky 
komorné Elišky 

Hravý pěší výlet pro dospělé s dětmi, jedno-
duchá hledačka. Nejenom pohádkový hrad 
Pernštejn, ale i podhradí skrývá neobjeve-
né poklady. Ty skutečné, jako třeba džbán 
se stříbrnými mincemi, i ty pohádkové. Byla 
jednou jedna nepořádná komorná, která 
se pořád parádila, až se jí rozsypaly vzác-
né korálky. Za trest nyní straší na hradě 
Pernštejně jako bílá paní. Vaším úkolem je 
poztrácené korálky najít a sesbírat. Úspěš-
né luštitele hry čeká malá odměna.

Krajinou Tišnovska 

 

Nádherné výlety na Tišnovsko, kde krása 
krajiny bere dech. „Na břehu řeky Svratky 
kvete rozrazil, na břehu řeky Svratky roste 
nízká tráva...“ psal o této krajině básník 
Vítězslav Nezval. My přidáváme drahé 
kameny, stříbrný poklad, daleké výhledy, 
romantické údolí pstruhové řeky, starobylá 
sídla, klášter Porta coeli a hrad Pernštejn. 
Nezapomeňte ochutnat piva ze zdejších 
malých pivovarů! A pokud se vám nechce 
vracet do Brna, můžete se zde i pohodlně 
ubytovat a večer zakončit třeba v pivních 
lázních.

Černá je nejlepší 

 

Opusťte na chvíli své pohodlí a představte 
si, že sjíždíte stovky metrů pod zem a tam 
celý den v horku a černém prachu těžíte 
uhlí. Je to síla? A přesto to celé generace 
mužských dělaly a někde dodnes dělají. 
Jak to tam dole vypadalo? Do čeho se hor-
níci oblékali? Jak si svítili? Co jedli a pili? 
A existují permoníci? To zjistíte na tomto 
výletě do Zastávky a Oslavan, do syrové-
ho světa bývalé černouhelné pánve. Výlet 
je vhodný i pro děti, máme také speciální 
variantu na „piknikolech“.

Tišnovská 
pivní stezka 

Putovací hra pro dospělé milovníky piva 
v dechberoucí krajině Tišnovska. Sedm ma-
lých pivovarů, originální piva. Ochutnejte je 
všechna, pěkně jedno po druhém. S přáteli 
na exkurzi do pivovaru? Nebo snad do piv-
ních lázní? I tohle pro vás umíme zařídit. 
A máme zde dokonce „pivní trůn“. Úspěšné 
hráče čekají hodnotné odměny.

Víno, chřest, 
rozmarné léto 

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným,“ psal Vladislav Vančura. My 
říkáme, že výlet do kraje mezi Kounicemi 
a Ivančicemi patří k mimořádně šťastným. 
Čas zde plyne pomaleji, slunce se třpytí ve 
sklence vína a rostliny chřestu se mírně 
vlní v teplém vánku. Kdy jste se naposledy 
koupali v řece? V Ivančicích na vás navíc 
čeká expozice zdejších rodáků, Alfonse 
Muchy a Vladimíra Menšíka.

Ozvěny 
dávných bitev 

 

Psala se zde historie Evropy, střetli se zde 
císařové i celé národy. Od roku 1805 zná 
slovo Austerlitz celý svět. Přes pohnutou 
minulost je Slavkovsko úhledná krajina 
oblých kopců s čupřinou vinohradů, kraji-
na dalekých výhledů a přírodních tichých 
koutů předurčených ke klidnému rozjímání 
i objevování krásných cyklotras. Co více? 
Nezapomeňte na Napoleonův balkon a za-
jíce na stropě. Výlety mají také variantu 
pro děti.

Pěšky 1–5 km

Termín: v době, kdy je otevřen hrad 
Pernštejn, viz www.hrad-pernstejn.eu

Hrací karta zdarma na 
www.gofrombrno.cz

Pěšky 7–24 km
Na kole 24 km

Termín: od dubna do října včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Na kole 11–46 km

Termín: od května do září včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Na kole 27 km s možností zkrácení 
nebo i prodloužení, autem

Termín: od dubna do prosince včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Pěšky 9–16 km
Na kole 22 km

Termín: od dubna do října včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Termín: od 1. 4. 2019, dále pak 
celoročně podle otevírací doby 
jednotlivých pivovarů a restaurací

Hrací pivní karta zdarma 
na www.gofrombrno.cz


