Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Ceník
- Dřevěné městečko
(cca 45 minut)
- Mlýnská dolina
(cca 70 minut)
- Valašská dědina
(cca 120 minut)
- okruţní
- Sušák

- 50,- Kč / student
- 30,- Kč / děti do 15 let
- 60,- Kč / student
- 40,- Kč / děti do 15 let
- 70,- Kč / student
- 50,- Kč / děti do 15 let
- 130- Kč / student
- 90,- Kč / děti do 15 let
- 30- Kč / student
- 20,- Kč / děti do 15 let

Více informací na http://vmp.cz

Tatra muzeum v Kopřivnici a expozice Emila a Dany Zátopkových

Ceník
Tatra muzeum (cca 75 minut)
Dospělí
- 90,- Kč
Děti do 15 let + Studenti (platí pouze s průkazy ISIC, EURO 26 a potvrzením školy) - 55,- Kč
Děti ZŠ (platí pouze nad 20 dětí)+1 osoba dozoru zdarma
- 40,- Kč
Expozice Emila a Dany Zátopkových (cca 15 minut)
Dospělí
Děti do 15 let
Více informací na www.tatramuseum.cz

- 30,- Kč
- 15,- Kč

Gibon park v Rožnově pod Radhoštěm

Ceník
Balíček ADRENALIN EXTRA (cca 4 hodiny)
- 350,- Kč/ osoba
- Gibon lanovou dráhu, G-JUMP, ZORB, minigolf, trampolíny, AQUAZORB.
Balíček VÝLET (cca 3 hodiny)
- 220,- Kč / osoba
- Gibon lanovou dráhu, Dětský park (visutá houpačka, obří skluzavka, trampolíny, překáţkové
hradby, lanový trenaţér, minigolf)
Balíček VÝLET plus (cca 3,5 hodiny)
- 300,- Kč / osoba
- Gibon lanovou dráhu, Dětský park (visutá houpačka, obří skluzavka, trampolíny, překáţkové
hradby, lanový trenaţér, minigolf, ZORB, AQUAZORB)
Více informací na www.gibon-park.cz

Lanové centrum Tarzanie v Trojanovicích

Ceník
Dětská trasa (30 minut)
Junior trasa (cca 50 minut)
Ţlutá trasa, Zelená trasa a Černá trasa
(cca 60 minut, 75,- minut, 90 minut)
Více informací na http://tarzanie.cz

- 100kč, druhá trasa jen za 30,- Kč.
-120kč, druhá trasa jen za 50,- Kč
-150kč, druhá trasa jen za 100,- Kč

Lanovka Pustevny

Ceník
jednotlivá jízda
(cca 15 minut)

- 60,- Kč / dospělí
- 35,- Kč / děti

zpáteční jízda

- 90,- Kč / dospělí
- 45,- Kč / děti

Více informací na www.lanovka-pustevny.cz

Koloběžky Pustevny – Rožnov pod Radhoštěm

Ceník
1 osoba
(cca 80 minut)

- 100,- Kč

Koloběžky Pustevny – Ráztoka

Ceník
1 osoba
3 osoby a více
(cca 30 minut)

110,- Kč
90,- Kč

Více informací na www.kolobezky.eu

Štramberk

Ceník
Štramberská Trúba
Dospělá osoba
Dítě
Botanická zahrada a arboretum
(cca 40 minut)

- 25,- Kč
- 15,- Kč
- dobrovolné vstupné

Lašská naučná stezka Štramberkem

Naučná stezka je celá situována v katastrálním území Štramberk. Toto území se nachází v
podhůří Beskyd, historickém území Lašska. Je bohaté na přírodní i kulturní památky a
zajímavosti.
Počátek naučné stezky je u vstupu do Národního sadu. Odtud vystoupíme k jeskyni Šipce
stezkou s krásným výhledem na historické jádro města a Zámecký vrch s Trúbou, dále pak po
pěšině okolo památníků a bust velikánů naší historie a kultury. Nad vápencovým lomem
Kotouč je umožněn výhled do těžebního prostoru lomu. Pak se lesní stezka vine k Jurově
kameni a pokračuje do úžlabiny Pláňava — Dolina, kde se nachází naleziště chráněné květeny
(vstavačovití, řada druhů). Zde bude možno odbočit ke studánce Míru, případně k retenční
nádrži pod Kotoučem (výskyt vodního ptactva) či do areálu městského koupaliště v Libotíně.
Dále se přesuneme procházkou po Dolní ulici na Horní Baštu s roubenými domky a kruhovou
baštou, dříve součástí opevnění. Na konci této rázovité uličky se nabízí možnost návštěvy
Muzea Zdeňka Buriana a na Náměstí Muzea ve Štramberku se vkusně uspořádanými ukázkami
zajímavých exponátů přírodních a kulturně-historických cenností z města a okolí.
Odtud vystoupíme po kamenných schodech na Zámecký vrch k Trúbě, kde se otevírají krásné
pohledy do okolí. Další část stezky opět stoupá přes skálu Rudý se skálostepními společenstvy
flóry na vrchol Bílé hory. Tamní rozhledna nás odmění dalšími výhledy do kraje. Po
tzv."Sluneční cestě" sestoupíme kolem sochy Panny Marie do Horní Kamenárky. Štramberská
část stezky končí posledním zastavením u Botanické zahrady a arboreta. .
Naučná stezka je dlouhá 6 km. Na stezce je 13 zastavení, která jsou opatřena tématickými
tabulemi. Ty textem i grafickou přílohou informujíc zajímavostech daného místa. Dvě
zastavení z nich jsou společná s kopřivnickou větví Lašské naučné stezky. Stezku lze
absolvovat za cca 2,5 hodiny.

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Ceník
Edukační program pro školy
(cca 90 minut)

- 30,- Kč děti a studenti (pedagogický doprovod zdarma)

Více informací na www.muzeumfrenstat.cz

