Arboretum Nový Dvůr z mini zoo
W pobliżu wieży widokowej w dzielnicy Stěbořic v Novym Dvorze znajduje się jeden z 39 ogrodów botanicznych w Czechach – arboretum
Nový Dvůr. Na 23 hektarach można spacerować po północnoamerykańskich lasach i preriach, Syberii, japońskim ogrodzie lub podziwiać
rośliny himalajskie. Arboretum może się pochwalić jedną z największych kolekcji rododendronów w Czechach, dlatego też maj cieszy
się największą popularnością wśród odwiedzających. Dzieci z pewnością polubią mini zoo na świeżym powietrzu ze zwierzętami
domowymi – owcami, kozami, do których można wejść. Istnieje możliwość zakupu paszy. W arboretum znajduje się również stoisko s
przekąskami.
http://www.szm.cz/rubrika/16/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur.html
Godziny otwarcia: październik-marzec godz. 8-16, kwiecień-wrzesień godz. 8-18. Otwarte codziennie.
Tel.: +420/733 739 173
GPS: 49.9332106N, 17.7730625E

Place zabaw w Stěbořicach, na Březovej
W Stěbořicach i ich dzielnicach znajduje się kilka placów zabaw i boisk. Niektóre boiska są dostępne za opłatą (korty tenisowe, boisko
do siatkówki plażowej), inne są dostępne bezpłatnie. W centrum Stěbořic, w pobliżu kościoła, pałacu i urzędu miasta znajduje się plac
zabaw z atrakcjami z drewna akacjowego. Kolejny jest w pobliżu wieży widokowej w dzielnicy Březová.
Plac zabaw w Stěbořicach: 49.9367686N, 17.8096081E
Plac zabaw w Březovej: 49.9479481N, 17.7778025E

Muzeum Śląskiej Wsi (Slezský venkov) w Holasovicach
Niecałe 7 km od wieży widokowej można odwiedzić Muzeum Śląskiej Wsi w miejscowości Holasovice. Pokaźne zbiory przedmiotów
codziennego użytku, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych, maszyn itp. znajdują się na terenie dawnej dworskiej owczarni.
http://slezskyvenkov.cz/
Tel.: +420 605 990 244
GPS: 49.9989394N, 17.8098639E

Pływalnia na Výsluní, Úvalno
Ok. 17 km na północ od wieży widokowej leży wieś Úvalno, w której znajduje się kilka miejsc polecanych do odwiedzenia. Jednym z nich
jest naturalny biotop basen - pływalnia na Výsluní. Niezwykle zlokalizowany basen znajduje się na wzgórzu, pod wieżą widokową Hansa
Kudlicha. Z pływalni roztacza się piękny widok na nizinę wzdłuż rzeki Opawy. Na terenie obiektu znajduje się także bar z przekąskami.
http://www.uvalno.cz/obec-1/plovarna-na-vysluni/
Godziny otwarcia: czerwiec - wrzesień (według pogody) 9:00 - 19:00
GPS: 50.0496558N, 17.7336103E

Lustrzany labirynt w Rychcie w Úvalno
Kolejną atrakcją wsi Úvalno je dom wójta z Lustrzanym labiryntem. Na budynku odbywają się często wystawy dzieł sztuki, ale dzieci
będą z pewnością pod wrażeniem labiryntu lustrzanego. Nawet dorośli będą zaskoczeni Nawet dorośli będą zaskoczeni trudnością
przejścia przez ten labirynt.
http://www.uvalno.cz/obec-1/rychta-zrcadlovy-labyrint/
Godziny otwarcia: Kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik – tylko w weekendy i dni wolne od pracy, godz. 10-17, Lipiec i sierpień
codziennie, godz. 10-17, Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – zamknięte.
Tel.: +420/ 595 176 278
GPS: 50.0470525N, 17.7445972E

Zamek Hradec nad Moravicí
Nad miasteczkiem Hradec nad Moravicí wznosił się wczesnośredniowieczny zamek, który obecnie ma wygląd empirowy. Według legendy
spotkał się tu orszak weselny córki książęcej Przemyślidy Bolesława I Dobrawy z wysłannikami pierwszego polskiego księcia Mieszka I.
Ostatni arystokratyczni właściciele zamku, hrabiowie Lichnowscy, byli wielkimi miłośnikami sztuki. Dzięki temu przebywali tutaj np.
Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt i inni wybitni artyści. Dwa trasy oprowadzą Cię przez luksusowo urządzone pokoje lub wyjątkowo
wyposażoną galerię książęcą. Można także pospacerować w rozległym parku zamkowym.
https://www.zamek-hradec.cz/cs
Tel.: +420 553 783 915
GPS: 49.8639653N, 17.8742094E

