
Rodinný víkend 
pro velké i malé 
tarzany 
Přemýšlíte, jak strávit příjemný rodinný víkendový pobyt s dětmi? Pak 
právě pro vás je připraven náš víkendový adrenalinový balíček plný 
dobrodružství. Záleží na vás, zda-li se rozhodnete pobyt věnovat výletům 
a toulkám po okolí, procházkám po univerzitních lesích nebo jej nakombinovat 
s aktivními možnostmi přírodního a sportovního vyžití, které se zde hojně 
nabízí. Možností je nepřeberně. Níže ochutnávka s tipy. Za dva dny je všechny 
zvládnete. 

Vodní lyžovaní přes rybník Olšovec: Wakeareál Jedovnice pro vodní lyžování 
a wakeboarding naleznete v Jedovnicích přímo vedle kempu ATC Olšovec,  
kde můžete začít svůj sportovní den, než se oddáte singletrailu.  
www.wakearealy.cz 

Pro milovníky adrenalinu je v období duben–září je připraveno množství 
cyklotras včetně proslulého Singletrailu Moravský Kras se základnou 
v Jedovnicích. Přírodní stezky pro horská kola slibující opravdovou zábavu 
prolínají univerzitní lesy (volně přístupné s vlastním kolem a na vlastní nebezpečí), 
možnost zapůjčení kola a e-biku v základně.  
www.singlekras.cz

Oblíbený Přírodní areál Velká Dohoda je kamenolom schovaný mezi lesy 
a překvapí vás množstvím aktivit, které zde lze z ptačí perspektivy ochutnat. Ať už 
se jedná o ferratový park pro přípravu do horských velikánů, kurzy lezení, lanový 
park, lezecká stěna, objevení přírodní jeskyně Horizont. Žádanou atraktivní 
aktivitou je lanovka aneb proleťte se nad kamenolomem v celotělovém úvazku se 
dvěma kladkami. 
www.velkadohoda-moravskykras.cz

V nedaleké Rudici poblíž obce Jedovnice vzdálené 8 km od Zámku Křtiny se 
nachází Rudické propadání. Jistě stojí za návštěvu, je veřejně přípustné, vhodné 
pro rodiny s dětmi nebo na romantickou procházku se psem. Neměli byste 
vynechat Větrný mlýn v Rudici. 
Rudické propadání je nejmohutnější propadání Moravského krasu a druhý 
nejdelší jeskynní systém u nás. Tato národní přírodní památka nedaleko obce 
Jedovnice u Blanska, byla vyhlášena v roce 1992 na rozloze 4,4 hektaru. Tato 
část Moravského krasu se nachází v obci Rudice, což byla původně hornická 
osada. Zdejší jeskynní systém vytvořila voda Jedovnického potoka, který se 
na konci údolí propadá do skalní stěny, aby vytryskl na povrch až po několika 
kilometrech pod záhadnou Býčí skálou v Josefově údolí.

www.zamek-krtiny.cz



Balíček obsahuje: 

•		Ubytování	ve	2	komfortních	propojených	rodinných	pokojích	na	dvě	noci.

•	Dřívější	check	in	dle	aktuálních	možností	Hotelu.

•	Wifi	připojení	k	internetu	na	pokoji	i	v	restauraci.

•		2×	Parkování	zdarma	přímo	u	hotelu	s	možností	dobití	elektromobilů	v	naší
dobíjecí stanici.

•	2×	vitální	snídaně	formou	rautu	(v	případě	menšího	počtu	hostů	servírovaná).

•		Stravování	formou	penze	DOBRÉ	POHODY,	tj.	2	x	tříchodová	večeře	výběrem
ze 3 menu včetně nabídky zvěřiny z našich univerzitních lesů a vegetariánské
varianty.	Pro	děti	do	12	let	je	připravena	dětská	porce	polopenze.

•	Vstupenky	do	jeskyně	Výpustek	vzdálené	pouze	2	km	od	Zámku	Křtiny

•	V	zámeckém	parku	k	dispozici	atrakce	pro	děti	(trampolína,	pískoviště)

•	Úschovna	kol	během	vašeho	pobytu

Pozor! Doporučené	sportovní	adrenalinové	aktivity	nejsou	součástí	balíčku,	
jsou pouze doporučením. Ceníky služeb naleznete pod v.u.www odkazy. Pro 
rezervaci balíčku, sledujete, prosím otvírací dobu v.u.adrenalinových aktivit. 

Dvoudenní pobyt (3 dny, dvě noci) 
cena pro dvě osoby od 5 720 Kč.
Cena balíčku za osobu a jeho dostupnost se může měnit 
v závislosti na vybraném terminu rezervace. Tuto speciální 
nabídku nelze kombinovat s jinou slevou či jinou nabídkou. 

Rezervujte si svůj pobyt již dnes na hotelové recepci 

+420 724 946 162 či recepce@zamek-krtiny.cz.

Další	skvělé	výlety	pro	dobrodružná	poznání	jeskyní,	propastí	a	skal	skýtají	
jeskynní útvary Moravského krasu. Moravský kras je největší a nejlépe 
vyvinutou krasovou oblastí s nejširším spektrem krasových jevů v Česku a patří 
také mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je 
známo více než 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti. 

Krasová oblast zaujímá pruh devonských vápenců	severně	od	Brna.	Severní	
část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. 
Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími 
jeskyněmi měří téměř 35 km, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům 
ve	střední	Evropě.	Součástí	tohoto	systému	jsou	i	Punkevní	jeskyně	s	138,5	m	
hlubokou propast Macocha, která vznikla zřícením stropu podzemního dómu. 
Dále	jsou	veřejnosti	přístupné Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka, 
Kateřinská a jeskyně Výpustek. 

Vedle	Punkevních	jeskyní	se	nachází	moderní	interaktivní	muzeum	Dům	přírody	
Moravského	krasu	Dům	přírody	Moravského	krasu	(dumprirody.cz). 


