Penzion U Strakatého koně Hořice
www.penzionukone.cz
Zájemci z řad široké veřejnosti
si zde mohou vyzkoušet jízdu na koni. Jízda s vodičem je
určena také pro děti a začátečníky, kteří nemají s koňmi
zatím žádnou zkušenost.

MOBILNÍ APLIKACE
TURISTICKÝ PRŮVODCE MĚSTEM BLANSKO

interaktivní mapa města
turistické zajímavosti
praktické informace
anglická a německá verze

KAM V BLANSKU?
S DĚTMI
Zámek Blansko a Muzeum Blanenska
www.muzeum-blanenska.cz

Dům přírody Moravského krasu
www.dumprirody.cz/moravsky-kras
Moderní návštěvnické středisko s vnitřní i venkovní
interaktivní expozicí seznámí děti zábavně-naučnou
formou s přírodou Moravského krasu. Najdete zde
i 3D kino a můžete se zúčastnit vzdělávacích zážitkových programů.

STÁHNĚTE SI PRŮVODCE DO SVÉHO MOBILU ZDARMA!

Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 470, 516 775 185
infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Podpořeno Jihomoravským krajem

Interaktivní expozice v muzeu nabízí zábavné bádání
pro děti. V Časoprostoru pro hrátky s historií si děti vyzkouší práci archeologa a na archeologickém pískovišti
prozkoumají historickou minulost regionu. Dále na děti
čeká elektronické puzzle a kouzelné zrcadlo, které
je oblékne do historických šatů. Speciálně pro rodiny
s dětmi nabízí muzeum trasu Putování za osobnostmi Blanenska, kterou děti absolvují s pážecím pasem.
V každé místnosti, která se váže k některé z blanenských osobností, se ukrývá tajná schránka s hádankou,
po jejíž vyřešení dostanou děti do pasu razítko a na závěr absolventský diplom. Celkem se na trase ukrývá
deset schránek s úkoly, troufnete si je vyřešit?

Zahradní LGB železnice

Rekreační oblast Palava

Mýdlárna Mydlidědek Lažánky

https://1-blanenska-lgb-zeleznice.webnode.cz

www.sluzby-blansko.cz/rekreacni-oblast-palava.html

www.mydlidedek.cz

Model zahradní železnice a malého městečka je postaven v měřítku 1 : 22,5. V městečku
najdete kromě vlakového nádraží také lanovou dráhu a domky,
z nichž některé byly vyrobeny podle skutečné
předlohy. Na dráze o délce 30 m uvidíte jezdit dvě parní
vlakové soupravy s 5 vagony. Železnice bývá v provozu
v letních měsících o víkendech za příznivého počasí.

Osvěžení v horkých dnech nabízí také rekreační oblast
Palava s přírodním koupalištěm, travnatou pláží i písečnou pláží, dětským a volejbalovým hřištěm. V areálu si můžete zahrát minigolf a najíst se v některém
z občerstvovacích zařízení.

V mýdlárně si můžete
zkusit vyrobit své vlastní
mýdlo nebo svíčku ze včelího vosku. Součástí mýdlárny je také kavárnička
a prodejna s produkty
ze včelího vosku, medu
a mýdla, sušené bylinky
a vonné oleje. Mýdlárna je
v provozu v letní sezoně, mimo sezonu je možné pro
skupinky osob domluvit prohlídku individuálně.

Wellness Hotel Panorama
Aquapark Blansko

www.hotelpanorama.cz

www.sluzby-blansko.cz
Aquapark je ideálním místem pro malé i velké milovníky vodních radovánek. Najdete zde jak plavecké dráhy
a skokanské můstky, tak tobogán, skluzavku, divokou
řeku s vodním hřibem a masážní lavici s vodními tryskami. Pro nejmenší návštěvníky je připraven dětský
bazének s ohřívanou vodou a stylové dětské hřiště.

Statek Samsara Klepačov
www.penzion-samsara.cz
Můžete si zde sednout s kávou na terasu s výhledem
do zeleného údolí, děti se mezitím mohou vydovádět
na dětském hřišti s prolézačkami nebo se jít přivítat
s pasoucími se lamami, ovečkami a kozami.

Hotel Panorama nabízí vynikající zázemí pro rodiny
s dětmi – areál je plný skluzavek, houpaček, odrážedel
a dětských her. Velkým lákadlem je zoo koutek s oslí
rodinkou, králíky a morčaty. Využít můžete vyhřívaného venkovního a vnitřního bazénu se slanou vodou.
V letních měsících v hotelu probíhají animační programy pro děti i dospělé.

