Vycházkové trasy z průvodcem – střední náročnost

Z Čížova na Nový Hrádek a zpět
Délka trasy :

6 hodin

Náročnost :

střední, vhodné pro trénované turisty

Námět vycházky :
a/ Čížov prohlídka střediska NP Podyjí
b/ Železná opona prohlídka zbytků železné opony s krátkým výkladem
c/ Cesta do Lukova cesta lesem po červené trase do obce Lukov ( středně náročná cesta se
střídavým stoupáním a klesáním)
d/ Obec Lukov prohlídka místních pamětihodností malebné obce Lukov
e/ Přes Příčky k Novému Hrádku v místě zvaném Příčky možnost odpočinku
( po cestě k Novému Hrádku ukázka zříceniny hradu Kaya na rakouské straně)
f/ Nový Hrádek prohlídka památky Nový Hrádek a okolní přírody
g/ Cesta zpět zpět po stejné trase s ukázkami přírodních zajímavostí
Cena : 1- 4 osoby: 900,- Kč 5 – 10 osob: 1.200,- Kč
Poznámka: pro turisty ubytované ve Vranově nutný odvoz do Čížova a zpět

Z Vranova na Heimatkreuz a zpět
Délka trasy :

3 hodiny

Náročnost : střední, vhodné i pro netrénované turisty
Námět vycházky :
a/ Náměstí(splav) stručná historie Vranova a turismu v NP Podyjí
b/ Hamerské vrásy obecný výklad o geologické historii Vranovska
c/ Hamerská lávka přírodní a historické zajímavosti (od tohoto místa začíná stoupání až
k letohrádku Braitava)
d/ Letohrádek Braitava výklad o historii letohrádku Braitava a původním lesoparku z doby
Altmanů
e/ Heimatkreuz kříž postavený německými vysídlenci z Vranova, nádherná vyhlídka na celé
Podyjí, Pálavské vrchy a město Mikulov
Cena : 1- 4 osoby: 450,- Kč 5 – 10 osob: 600,- Kč

Vycházkové trasy z průvodcem – střední náročnost

Poznejme naše sousedy
Délka trasy :

7 hodin

Náročnost trasy : střední, vhodné pro trénované turisty
Námět vycházky :
a/ Náměstí(splav) stručná historie Vranova a turismu v NP Podyjí
b/ Hamerské vrásy obecný výklad o geologické historii Vranovska
c/ Hamerská lávka přírodní a historické zajímavosti (od tohoto místa začíná stoupání až
k letohrádku Braitava)
d/ Letohrádek Braitava výklad o historii letohrádku Braitava a původním lesoparku z doby
Altmanů
e/ Heimatkreuz kříž postavený německými vysídlenci z Vranova, nádherná vyhlídka na celé
Podyjí, Pálavské vrchy a město Mikulov
f/ Obec Felling cestou po státní hranici do rakouské obce Felling s ukázkami místních zajímavostí a
možností návštěvy posledního soustružnictví perleťe v Rakousku
g/ Zámek Riegersburg prohlídka místního zámku (v češtině) možnost přestávky a občerstvení
v místní restauraci
h/ Obec Podmyče cestou zpět v obci Felling odbočka přes hraniční přechod do obce Podmyče,
cestou míjíme památník vyhnání německých občanů z Vranova
ch/ Junácké údolí, Vranov nad Dyjí z obce Podmyče procházka lesem Junáckým údolím přes
Kamenný most zpět do Vranova
Cena : 1- 4 osoby: 1.050,- Kč 5 – 10 osob: 1.400,- Kč

