
Velikonoční plavba po Vranovské přehradě  

Hrad Bítov s vůní Velikonoc a okolí…… 

14. dubna 2017  

 
Vážení a milí turisté, 
ráda bych Vás pozvala na velikonoční výlet. Přivítáme jaro a načerpáme novou energii v okolí 
Vranovské přehrady. Projedeme se lodí k hradu Bítov. Obklopeni krásnou přírodou si zde 
vychutnáme velikonoční atmosféru. Navštívíme místní pivovar a na závěr se projdeme téměř 
nedotčenou přírodou Národního parku Podyjí. 
 

Odjezd z Olomouce:    7.00     Billa - Slovanský dům 
                                    7.05     Foerstrova  ul. (zastávka u pošty 9) 
                                         7.10     Brněnská  ul. 
 
PROGRAM: individuální 

 
1. varianta 

10.00 hod.  - vyhlídková platba lodí od Vranovské pláže k hradu Bítov – 60 min. 
                       (loď Poseidon – topení, WC, bar…) cena 120 Kč, 
Velikonoce na Bítově, rozhledna  Rumburak . Pěšky  cca 2 km do  Bítova – restaurace U Tesařů    
 

2. varianta 

10.15 hod. -  Bítovskými hrady  - autobusem pojedete do centra Bítova, odkud se vydáte 

k hradu Bítov – možnost prohlídky hradu, nebo se jen pokocháte výhledem. Pokud budete mít 
chuť  sejdete k přehradě a vydáte se ke zřícenině Cornštejn. Zpět do Bítova. (8 km) 
 
 

Hrad  Bítov –  založil kníže Břetislav I. kolem r. 1055 v místě původního hradiska. Hrad byl královskou 

pevností chránící jižní hranici státu. Posledním majitelem byl baron Haas (majitel porcelánky u Karlových 
Varů) – zakladatel jedné z prvních Zoo u nás. Obohatil hradní sbírky o 49 kusů  vycpaných  psů – největší 
sbírka na světě. Původní  Starý  Bítov v podhradí byl kvůli budování přehrady zatopen v r. 1934  
Nad hradem najdeme lesopark – několik vyhlídek (nádherný výhled na  soutok  řek  Dyje a Želetavky), 
cizokrajné rostliny. 
Velikonočně vyzdobené  interiéry  hradu  s prohlídkou ukončenou v hradní  kuchyni. 
Délka prohlídky 60-70minut.  
 



Cca  ve  13.00 hod. se sejdeme v restauraci u Tesařů – oběd a ochutnávka piva 
v Hasičském  pivovaru  Bítov  (piva nepasterizovaná a nefiltrovaná)  

Prohlídka a ochutnávka piva : 100 Kč 
Možnost  návštěvy   Muzea  veteránů – vozy značky Tatra. 
 
 

Cca v  15.00  hod. odjedeme do Čížova –  poslední  místo u nás, kde můžeme vidět zbytky 

Železné opony, která nás ostře dělila od Rakouska. 

 Hardeggská vyhlídka – nádherný výhled  do širého Dyjského údolí  a na nejmenší  městečko 

Rakouska Hardegg  s impozantním  hradem , který střeží  česko-rakouské hranice přes 1000 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odjezd z Čížova v 19.00 hod. 
Příjezd do Olomouce cca 22.00 hod. 
 
Při nepříznivém  počasí změna odpoledního programu:  návštěva  barokního zámku  
a města Vranov nad Dyjí . 
 
 
 
 
 
 
CENA: 430 Kč 
 
Zájezd  pořádá  VOS RUP Olomouc 

 
Zájemci se mohou přihlásit  u  Z. Loutocké       tel: 585631077 
zdena.loutocka@upol.cz                                              777580937  
                                            


