
TIPY NA PRŮVODCE A KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY

ZA ZÁŽITKY
DO VIZOVICKÝCH 
VRCHŮ
Souhrn zážitkových pobytů v čisté přírodě
a městě plném tradic, řemesel i chutí.

Nahlédněte s námi do mapy a nechte se vést 
připravenými dvoudenními zážitkovými pobyty, které 
vás provedou tím nejzajímavějším, co u nás najdete! 
Vyberete si obohacující cestu plnou poznání Za chutěmi 
a tradicemi Vizovic nebo raději klidný pobyt v přírodě 
Za výhledy Vizovických vrchů? Zážitky jsou sestaveny 
tak, abyste navštívili autentické Valašsko.

ZA CHUTĚMI
A TRADICEMI VIZOVIC
Připravili jsme pro vás několik tipů, co vidět a ochutnat při 
návštěvě malebného městečka zasazeného do kopcovité krajiny 
Vizovických vrchů. Dvoudenní zážitek vás zavede do zákulisí 
výroby čokolády, do Návštěvnického centra Vizovice – Rudolf 
Jelínek, komnat vizovického zámku i do přírody.

Tento soubor zážitků můžete využít od června do konce září, na 
některé prohlídky je však třeba objednat se minimálně 2 dny 
předem. Kapacity exkurzí jsou omezené, proto prosím objednávku 
nenechávejte na poslední chvíli.

Co vás čeká?
Pátek

Sobota

8:00  

11:00   

14:00* 

výlet na Janův hrad 

exkurze Povídání o čokoládě, galerie Mariette

10:00   

14:00

15:30 

prohlídka muzea Tjiwara

prohlídka státního zámku Vizovice

procházka na Šibeniční vrch

*Během července a srpna probíhají tyto exkurze až od 15:00. Během 
konání festivalů Masters of Rock a Trnkobraní exkurze neprobíhají.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VIZOVICE – RUDOLF JELÍNEK

K Vizovicím neodmyslitelně patří slivovice a trnkové sady. A k slivovici 
a trnkovým sadům zase Rudolf Jelínek. Chcete nahlédnout pod pokličku 
výroby ovocných destilátů? 60minutová exkurze vás provede historií 
proslulé firmy R. Jelínek i areálem a výrobou. Třešničkou na dortu bude 
degustace vzorků.

Informace o vstupném a rezervace exkurzí

ČOKOLÁDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Udělejte si pohodlí a objednejte si lahodnou a poctivou horkou čokoládu 
(anebo třeba kafe)! A kde jinde než v Čokoládovém království, které 
sídlí přímo v areálu zámku. Čokoládovna ukrývá prostor k sezení i malou 
prodejničku, kde si můžete zakoupit jejich pralinky a figurky všelijakých 
tvarů a chutí. Doporučujeme ale vzít si lahodný nápoj s sebou a vychutnat 
si ho na lavičce zámecké zahrady společně s překrásným prostředím. 
A náš malý tip? Kupte si k tomu čerstvé pečivo z obchůdku Voňavý svět či 
pekárny. Nebudete litovat. Jdete-li trasu „Za chutěmi a tradicemi Vizovic“, 
oceníte i Povídání o čokoládě, které probíhá taktéž v areálu zámku. 
Můžete si poslechnout celý příběh o tom, odkud čokoláda pochází, jak se 
zpracovává a jak vznikají jejich dobroty. Aby to nebylo jen povídání, uvidíte 
i samotnou výrobu figurek a pralinek. Pralinky budete mít samozřejmě 
možnost ochutnat.

Po čokoládové exkurzi klidně nakoukněte do Galerie Mariette v areálu 
zámku, kde si můžete koupit mimo jiné i lokální výrobky a prohlédnout si 
slavné vizovické pečivo. Doporučujeme si zde udělat také malý výlet před 
Vánocemi, kdy se obchůdek zaplní vánočními dekoracemi i atmosférou.
Otevírací dobu čokoládovny a přihlašování na Povídání o čokoládě 
naleznete na webu cokoladovekralovstvi.cz. Místa na exkurzi si však 
rezervujte alespoň 2 dny předem.

Otevírací doba  
Galerie Mariette

Informace o vstupném 
a rezervace exkurzí

Zajímají vás bohatě zařízené interiéry, umění a dobové předměty? 
Nechte se okouzlit historií ve státním zámku Vizovice. Můžete si vybrat 
ze tří prohlídkových okruhů, které vás provedou tím nejzajímavějším, co 
na zámku najdete. Za prohlídku však stojí i nádherná zámecká zahrada. 
V prostorách zámku se také pravidelně konají kulturní akce, které můžete 
taktéž navštívit.

Informace o otevírací době a výši vstupného

STÁTNÍ ZÁMEK VIZOVICE
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MUZEUM TJIWARA

Muzeum mizející africké kultury vás pohltí svou tajemnou šamanskou 
atmosférou. Poskytuje útočiště druhé největší sbírce afrického umění 
v Evropě a najdete v něm trůny, zbraně, panenky i sošky – to vše na celých 
200 m2. Když budete mít štěstí, možná narazíte i na majitele, který vám 
jistě rád poví víc o svých dobrodužných výpravách za exponáty. 

Pokud jdete trasu „Za výhledy Vizovických vrchů“, dopřejte 
si ve zbytku dne volno a navštivte třeba další místa z našich 
tipů na výlety.

Informace o otevírací době a výši vstupného

KDE SE UBYTOVAT? 
Cheetah Holiday Club

Penzion Café Retro

Valašský šenk

Revika

Penzion Pod zámkem

U Tonka

TIPY, KAM NA
JÍDLO A JINÉ DOBROTY

Café Retro

Zámecká vrátnica

Ranč Ellux

Čokoládové království

Cukrárna u Šarmanů

Rybárna

Valašský šenk

U Tonka

exkurze v Návštěvnickém centru Vizovice
– Rudolf Jelínek



JANŮV HRAD

První den se z centra Vizovic vydejte po červené turistické trase k Janově 
hradu neboli Prokopovskému dvoru, jak se hospodářské stavení dříve 
nazývalo. Trasa je asi 3 km dlouhá a už na ní se můžete kochat trnkovými 
sady.  Na místě můžete posedět na lavičkách, opéct špekáčky a děti 
pustit na vytvořenou houpačku. Klid a výhledy budete milovat po celý rok.

1 ROZHLEDNA DOUBRAVA

K nádherným výhledům se můžete dát od Janova hradu po červené. 
Jakmile dorazíte k rozcestníku Spletený vrch, odbočte vlevo a pokračujte 
po modré turistické trase až k rozhledně Doubrava. U ní se nachází malý 
obchůdek, kde můžete zakoupit drobné občerstvení či suvenýry. Obojí 
je přístupné dle otevírací doby. Z Doubravy uvidíte krajinu Hostýnských 
a Vizovických vrchů, Karpaty i Radhošť. 
Dále pokračujte po naučné stezce Vizovické prameny. 
Pozdní oběd si můžete dát po cestě v restauraci Valašský 
šenk.
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Informace o otevírací době a výši vstupného

NA ŠIBENIČNÍ VRCH

Na Šibeničním vrchu vám informační tabule osvětlí temnější (a nesmírně 
poutavou) historii trestu smrti na tomto území a řekne, kdo si jej svými činy 
vysloužil. Užijte si zde klid a výhledy na Vizovice. Po žluté trase dojdete pak 
zpátky do centra, kde se můžete občerstvit v místních restauracích. Nebo 
navštivte nedalekou restauraci Rybárna, kde můžete ochutnat výborné 
rybí speciality a také jejich domácí cider.

5ROZHLEDNA VARTOVNA4

 MIKULÁŠTÍKOVO FOJTSTVÍ V JASENNÉ

Další den vám doporučujeme dojet autobusem do Jasenné. Tam se totiž 
nachází rodinná stavba s bohatou historií: Mikuláštíkovo fojtství. Tento 
komplex byl prohlášen za národní kulturní památku – a to oprávněně. 
Vznikl totiž už v polovině 18. století a od té doby nebyl přestavěn, takže ho 
můžete vidět v původní podobě až dodnes. Za zmínku stojí také opodál 
stojící socha Portáše – strážce hranice východní Moravy, která byla 
vyrobena sochařem Stanislavem Mikuláštíkem v roce 1941.
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ZA VÝHLEDY 
VIZOVICKÝCH VRCHŮ 
Zažijte s námi dva dny plné pohledů do nekonečných kopců, 
východy slunce, klid a ranní rosu. Soubor aktivit vám kromě 
krásných procházek čistou přírodou nabídne také návštěvu 
historického fojtství, toulky městem i ochutnávku těch nejlepších 
specialit. Prostě romantika v pravém smyslu slova.

Naše tipy vás zavedou na místa, kde nenajdete mraky turistů. 
Před návštěvou si ověřte otevírací dobu. 

TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ

Procházka naučnou stezkou Kašava
Čtrnáctikilometrová stezka vás provede historií i přírodními 
zajímavostmi obce Kašava – a to v krásné přírodě Hostýnských 
vrchů.

Za přírodními památkami
Objevte méně známé krásy Vizovických a Hostýnských vrchů! 
Celá řada přírodních památek se nachází v okolí obcí Vlčková 
a Držková. Naplánujte si trasu přes zříceninu hradu Lukov.

Do Muzea dřevěného porculánu v Držkové
Seznamte se s historií našich předků!  Muzeum dřevěného porculánu 
v Držkové vám přiblíží těžké životy místního obyvatelstva a ukáže 
lidovou tvorbu. Těšit se můžete na po domácku zhotovené nářadí 
a náčiní i předměty související s obcí Držková.

muzeum-drzkova.cz

Za ochutnávkou lokálního piva do Pivovaru Vraník
Další z výletů vás zavede za výrobou zlatavého moku. V Trnavě 
můžete navštívit restauraci, pekárnu a pivovar Vraník a také se 
po předchozí domluvě zúčastnit exkurze s degustací piva přímo 
z tanku.

pivovarvranik.cz | +420 577 988 210

Za řemeslem do Glass Atelieru Morava ve Vizovicích
Víte, jak se vyrábí skleněné výrobky? Pojďte to zjistit na exkurzi 
v Glass Atelieru Morava. Uvidíte ruční výrobu českých sklářů 
a úžasné produkty, které vytvořili. 

glass-czech.cz

Tip na výlet

Ve volných chvílích vám moc doporučujeme procházku celými Vizovicemi. 
Nachází se zde mnoho krásných staveb a míst, která stojí za zhlédnutí. 
Nevynechejte například budovu Sokolovny, naučné stezky Vizovické  
prameny nebo Vizovické vrchy či obchůdek Voňavý svět, kde 
nakoupíte místní dobroty. Inspiraci k dalším výletům najdete na  
zlinsko-luhacovicko.cz.

ZA CHUTĚMI A TRADICEMI VIZOVIC ZA VÝHLEDY VIZOVICKÝCH VRCHŮ

 Další výlety

Mikuláštíkovo fojtství vás přirozeně navede na naučnou stezku Portášská, 
kterou se vydejte k rozhledně Vartovna. Té se říká také kvůli kovovému 
vzhledu „valašská Eiffelovka“ a uvidíte z ní Beskydy, Chřiby, Vizovické 
a Hostýnské vrchy, ale také pohoří na Slovensku – Malou Fatru. Moderní 
rozhledna je otevřena celoročně. Je obklopena sítí naučných stezek 
a pěších turistických tras. Z Vartovny se vydejte dolů modrou turistickou 
trasou, kterou lemuje také naučná stezka Chodníček 
k rozhledně. Na rozcestí Pod Širokou se napojte na zelenou 
a od rozcestí Tanečnice projděte přes Ublo po žluté 
turistické trase na Šibeniční vrch, kde se nachází také malá 
vyhlídka.

 Další výlety

 Další výlety na bajku

Foto: Petr Jaroň – HORNÍ PODŘEVNICKO


