Светла над Сазавоу
Светлу називають містом скла і каменю. Ще
в XVII столітті в Светле і околицях було багато невеликих скляних цехів, найбільш великим з них був «Йосефодольскій». У 1967
році в Светле почали будувати сучасний
склозавод. З його будівництвом було тісно
пов’язане створення склодувного училища, яке після проведення певних змін існує до сьогоднішніх днів.
Місто пропонує туристам відвідати підземелля та Музей
Светелска, розташовані в замку, що містить експозицію,
присвячену історії міста і його відомим особистостям.
В недалекому Ледчі над Сазавоу Ви можете відвідати готичний замок з оглядовою вежею, в якому розташований міський музей. Про те, що раніше тут жили євреї, нагадує синагога з тимчасовими виставками та єврейське кладовище.
Тому, хто цікавиться історією скловаріння, радимо відвідати
недалекий Сканзен. У Ташіце знаходиться і Рудоплавільня
Якуб, в якій відбувалися події відомого телевізійного серіалу «Сини і дочки склодува Якуба».

Телч
Телч за правом вважається одним з
найкрасивіших міст Чеської Республіки.
Його історичний центр з трикутною
площею, оточений міськими будинками з фронтонами і аркадами в стилі
ренесанс, разом із замком були в 1992 році внесені до переліку пам‘яток ЮНЕСКО. Окрім залів замку варто відвідати
галерею в Будинку пожежників або Телчскій будинок, який
знайомить нас з місцевою історією і легендами з Телче і
околиць у вигляді великих керамічних фігур і картин. Огляд
міста нам надають оглядові башти храму св. Якуба або ж храму Святого Духа. Цікавою розвагою може бути і відвідування
недалекого оглядового майданчика Оследніце або прогулянка на човні по Штепніцкому ставку.

Тржебіч
Місто, розташоване на обох берегах
річки Їглава, виникло у XIII столітті.
Його єврейський квартал і романськоготична базиліка Святого Прокопа в
2003 році були внесені до переліку
пам‘яток ЮНЕСКО. Базиліка Святого
Прокопа є частиною колишнього монастиря Бенедиктинів, пізніше перебудованого на замок.
В даний час тут знаходиться Музей Височіни Тржебіч. До
2013 року в музеї проводиться комплексна реконструкція, а протягом літніх місяців відвідувачі можуть у рамках
огляду безпосередньо ознайомитися з ходом робіт. Про
історію єврейської меншини нагадують збережені будови єврейського містечка, а також, єврейське кладовище
і синагога з унікальним настінним розписом початку XVIII
століття. Прекрасний вид на ціле місто пропонує нам оглядова вежа храму св. Мартіна. Наприклад, Ви не зможете не
помітити тржебічский вітряк голландського типу, збудований в 1836 році.

Тржешть
Місто прославилося завдяки умілим
рукам творців вертепів (Віфлеєму),
багату виставку робіт яких Ви
можете відвідати в місцевому музеї.
Крім інших цікавих фактів, тут знайдете і згадку про
місцевого уродженця відомого у всьому світі економіста
Йосефа Алоїса Шумпетера або ж інвентар замкових
кімнат місцевого замку. Про єврейську громаду нагадує
доглянуте єврейське кладовище і синагога з виставкою
одного з найбільш виразних письменників ХХ століття
Франца Кафки. З міста Ви можете відправитися пішки або
на велосипеді до джерел Моравської Дийї або на замок
Роштейн, що пропонує ознайомлення з його інтер‘єром і
оглядову вежу.

Вузькоколійна залізниця
«Обратань - Їндржіхув Градец»
Звичайна у світі ширина залізничної колії сягає 1435 міліметрів, проте, зустрічаються і винятки, які в даний час ми вважаємо рідкісними явищами техніки. Одним з них є вузькоколійна дорога, що проходить по
території Височіни з Їндржіхова Градца до Обратане. Вона
була введена в експлуатацію в 1906 році і зберегла свою
первісну австрійську ширину колії 760 міліметрів. Влітку тут
їздять історичні потяги з паровозами.

Велка Бітеш
Щорічно в місті Велка Бітеш проводиться
один з найбільших фольклорних свят в регіоні центрального Подгорацка - традиційний
Бітешскій бенкет («Бітешске годи»). Місто пишається храмом св. Яна Хрестителя з середньовічними укріпленнями, що збереглися
майже в непошкодженому стані. У місті можна також відвідати регіональний музей з краєзнавчою, мінералогічною і
геологічною експозиціями.

Велке Мезіржічі
Найстарішим пам‘ятним місцем міста є замок, в якому Ви можете побачити не лише
інтер‘єр замкових кімнат, експозицію під
назвою „Під знаком семи пір‘їв», ознайомитися з історією міста, або з мінералогічними колекціями, але
головне, з експозицією, присвяченою мостам.
Окрім замку можете відвідати стару синагогу з виставковим
залом і експозицією історії єврейської громади, а також
і єврейське кладовище. Можете піднятися і на оглядову
вежу храму св. Мікулаше (Св. Миколая). Цікавим є і автомагістральний міст «Височіна», який височіє над містом, тому
що мова йде про найвищий і другий найдовший міст на
автомагістралі D1.

Ждяр над Сазавою
Більш за все в Ждяру над Сазавою туристів
приваблює паломницький костел Святого
Яна Непомуцького на Зеленій горі. Цей відомий об‘єкт за проектом архітектора Яна
Блажея Сантіні-Аіхла було у 1994 році внесено до переліку
світових пам‘яток культури та природи ЮНЕСКО.
Наступним місцем, яке варто відвідати, є ареал замку, що
знаходиться на місці колишнього Цистерцианського монастиря. Тут Ви можете помилуватися храмом Вознесіння
Діви Марії, «колодязної» молитовнею, Музеєм книги або
експозицією Яна Блажея Сантіні та Мистецтвом стилю бароко з колекцій Національної галереї в Празі. Поблизу ареалу
знаходиться бароковий міст з восьми скульптурами святих.
Колекції регіонального музею Ви можете переглянути в колишній фортеці, побудованій в центрі міста в XIII столітті.
Під час прогулянок по околицях не тільки дітей, але і дорослих, зацікавлять бетонні скульптури Міхала Олшіака з
назвами «Мамлас», «Мамут», «Гамронь», «Кінь» або «Граничний камінь» (межовий камінь).

Монастир в Желіві
Желівскій монастир був заснований в середині
XII століття. У XV столітті абатство потрапило
до рук роду Трчків з Липи, який перебудував
частину монастиря на панську резиденцію, в
даний час - Палац (або ж град) Трчків. Оновлення чернецтва відбулося в 1622 році. Найбільш
яскравого розквіту монастир набув у першій
половині XVIII століття, коли тут після великої пожежі проводилися відновлювальні роботи під керівництвом відомого архітектора Яна Блажея Сантіні. В даний час відвідувачі
можуть ознайомитися з найцікавішими частинами ареалу
монастиря або ж спробувати місцеве спеціальне монастирське пиво, яке тут варять.

ВИСОЧІНОЮ
ГРАЙЛИВО

Бртніце
З Бртніце пов‘язане ім‘я відомого архітектора і дизайнера Йосефа Гоффманна. Про життя і творчість цього
представника стилю віденського модерну нагадує експозиція в його рідному будинку на площі.
Домінантою міста є великий ареал фортеці, знайдемо тут
єврейський цвинтар і два мости стилю бароко з багатими
скульптурними прикрасами. Звідси Ви можете відправитися пішки до недалеких руїн готичного замку Рокштейн.

Географічний центр ЧР
Як підтверджують збережені межові камені,
через край Височіна проходить давня земна
межа, яка розділяла історичні території Чехії і
Моравії. Географи також розрахували, що на території краю
Височіна близько населеного пункту Чігошть знаходиться
географічний центр Чеської Республіки.

Далешіцька гребля
Гідроузел Далешіце створювався протягом 1970-1978 рр. завдяки будівництву
недалекої ядерної електростанції Дуковани. До нього відносяться водосховище в Далешіце, порівняльний резервуар Могелно, акумулююча ГЕС Далешіце та ГЕС на побутовому стоці Могелно.
Далешіцьку греблю утворює насипна гребля з глиняним
замком висотою 100 метрів. Незвичайні враження залишаться у відвідувачів інформаційного центру, які мають можливість побачити хід чотирьох агрегатів з реверсивними турбінами Френсіса (лопатевими турбінами). Наступним цікавим
заняттям є прогулянка на катері по Далешіцькій греблі. Катер зупиняється на декількох зупинках і приймає пасажирів.
Недалеко від Далешіцької греблі близько населеного пункту Крамолін підноситься «Вавілон» (по-чеськи «Бабілон») найбільш старий кам’яний оглядовий майданчик в Моравії,
побудований в 1831 році. У селі Далешіце Ви можете відвідати пивоварню з музеєм австро-угорського пивоваріння,
який став відомим завдяки фільму «Постржіжіни».

Автомагістраль D1
Найважливішою транспортною комунікацією в Чеській Республіці є автомагістраль D1, яка проходить по всій
території краю Височіна і умовно поділяє
його на північну і південну частину. План
будівництва в даний час найдовшої автомагістралі був затверджений ще в листопаді 1938 року. Початковий проект
передбачав, що відбудеться з‘єднання Праги з Підкарпатською Руссю. Проте, грандіозний задум ніколи не був реалізований у повному обсязі.

Дешов
Село - заповідник Дешов представляє
собою забудову, характерну для області південно-західної Моравії. Більшість
житлових і господарських будинків
мають глиняну або кам’яну конструкцію. Завдяки родючості
в цьому краї в колишні часи землевласники приділяли більше уваги декоративним прикрасам фасадів своїх будинків.
У прикрасі деяких фронтонів відбиваються і мотиви барокової архітектури, які тут в народному відтворенні знайшли
своє незамінне місце.

Зловісній замок
Драксамур
в Долні Рожінце
Замковий амбар з XIV століття
змінився на зловісній замок Драксамур. Перш за все для дітей буде цікава експозиція озвучених і рухомих маріонеток чаклунок, драконів та інших
казкових чудовиськ.

Яромержіце над Рокітноу
В місті виявите один з найбільших замкових комплексів стилю бароко в Європі.
Окрім інтер‘єру замку Ви можете ознайомитися і з великим парком і чудовим садом, варто відвідати
і храм Святої Маркети або музей поета Отокара Бржезіни.
Його могила з пам‘ятником, створеним скульптором Ф. Білком, знаходиться на міському кладовищі. Недалекі Моравські Будейовіце пропонують огляд замку з експозиціями під
назвами «Розвиток ремесел», «Історія Моравських Будейовіць» і «М‘ясний мотлох» («Масне крами»). Цікавість відвідати околиці викличе у Вас і башта храму св. Іллі.

Яворжіце (837 метрів над рівнем моря)
Яворжіце є найвищою точкою Чесько-моравійської височини, а в такому випадку, і краю Височіна. На ньому знаходиться 164 метрова телевізійна
вишка. По дорозі до вершини відвідувачі можуть
вгамувати спрагу у джерела, що зветься «Студанка
Пане» («Родник Господній»).

Йемніце
Йемніце, місто королеви Елішкі, щорічно в
червні оживає урочистостями «Бархан». Місто пропонує й інші приводи для відвідування.
Одним з них є перегляд музею з експозиціями «Історія Йемніце», «Здобич копалин» та
«Йемніцкий світ чаю». Враження залишить у Вас і підйом на
вежу храму св. Станіслава або перегляд храму св. Віта з підземеллям. У недалекому селі Поліце можете помилуватися
інтер‘єром замку в стилі ренесанс або ж пейзажем з оглядової вежі замку.

Їглава
Обласне (крайове) місто розташоване на історичній території кордону Чехії та Моравії.
Воно пишається однією з найбільших площ
в середній Європі з комплексом цінних з
точки зору архітектури міських будинків
і церковних споруд, які спільно з прилеглими вуличками
створюють основу їглавскої міської історичної зони - заповідника. Під площею знаходиться багатоповерховий лабіринт
підземних коридорів, який утворився завдяки об’єднанню
середньовічних підвалів. Про шахтарську популярність міста
нам нагадує «Шахтарська процесія» («Гавіржскій прувод»), яка
відбувається раз на два роки. Панораму міста і його околиць
Ви можете побачити з оглядового майданчика храму св. Якуба, а також і з єдиної збереженої арки (воріт) середньовічного
укріплення міста - Воріт Божої Матері («Брана Матки Божі»).
Туристів захопить відреконструйована ратуша з її монументальним залом в стилі готики, прикрашеним цитатами з Біблії, античних класиків антики і прислів’ями. До найчастіше
відвідуваних місць відносяться Обласна галерея Височіни,
Музей Височіни Їглава з експозицією про видобуток срібла
і виготовлення монет у місті або ж Дім Густава Малера, присвячений життю і творчості композитора. Дітей зацікавить зоопарк з африканським селом, Шетландським островом і унікальною колекцією коготкових мавп та аквапарк «Водний рай».

Каліште
В селищі знаходиться отчий будинок відомого у всьому світі диригента і композитора
Густава Малера.

Каменіце над Ліпоу
В тіні старої липи, якій вже 800 років, Ви
зможете посидіти в парку біля каменіцкого замку, в якому в даний час знаходиться
експозиція міського музею та Музею прикладного мистецтва Прага. З технічної точки зору дуже цікава вузькоколійка з Обратане до Їндржіхова Градца, яка проходить
через місто.

Намешть над Ославоу
Місто пишається чудовим бароковим
мостом, прикрашеним двадцятьма
скульптурами святих, з якого надається гарна панорама замку в стилі ренесанс із доступним інтер‘єром. Міський музей знайомить
своїми експозиціями з «Папірніковою тіскарною» («канцелярською друкарнею») і фотоательє Ондржейе Кнолля.

Монастир в Нове Ржіші
Монастир Премонстрантів з костелом св.
Петра і Павла був заснований в XIII столітті.
Інтер’єр монастиря надзвичайно багатий
фресками періоду бароко. Екскурсійна траса включає в себе крім костелу також прелатуру, зали особистостей і багату монастирську бібліотеку,
в якій збереглося більше ніж 20 000 примірників. До найбільш цінних примірників бібліотеки відносяться чотири
томи гербарію з 40-их років XVIII століття, які послужили
зразком для прикраси так званої «новорішской кераміки».

Нове Место на Мораві
За 70 років щорічної організації
лижних змагань «Золоті лижі» місто
прославилося, в першу чергу, як
центр зимових видів спорту. Однак, місто живе не тільки
спортом. Місцева «Горацка галерея» представляє роботи
відомих представників чеської скульптури XIX і XX століття
або, наприклад, колекцію плавильного скла. У міському музеї Ви можете знайти експозиції народної культури регіону
Горацко, склороби, металургії та лижного спорту. Цікавим
є і початковий «Вірський млінек» (млин) з оригінальними
різьбленими фігурками. Сам центр міста прикрашений оригінальними скульптурами.

Пелгржімов
Пелгржімов відомий як місто рекордів і курйозів. З неймовірними вчинками з цієї області нас
знайомить експозиція «Золоті чеські ручки» на
узбережжі Рекордів, а в певшу чергу, Музей
рекордів і курйозів в Їглавских міських воротах
(«Їглавска местска брана»).
Варто відвідати і Музей Височіни Пелгржімов,
який пропонує не тільки експозиції, присвячені творчості
Йосефа і Зденька Шейностових та історичному розвитку
регіону Пелгржімов, але й перегляд Міської буцегарні.
Пелгржімов має і свій Музей страхіть, який розташований
в середньовічному підвалі пуркрабского будинку, багато
прикрашеного з використанням техніки «сграфіто».
З найвідомішими пам‘ятками архітектури в місті відвідувачів
познайомить «Стежка по будівельним стилям». Цікавим є і
підйом на оглядову вежу храму св. Бартоломея.
В околицях Ви можете відвідати і монументальний замок
Камен, розташований в селищі з такою ж назвою недалеко
від Пелгржімова.

Початки
В 1968 році в Початках народився поет
Отокар Бржезіна. Його батьківська хата у
даний час належить до міського музею і
пропонує експозицію, присвячену життю і творчості цього
славетного земляка. Інші частини музейних колекцій розповідають про історію міста. Площу в Початках прикрашає
храм св. Яна Хрестителя з оглядового вежею і фонтан зі
скульптурами св. Яна Непомуцького.
Відвідати можете і околиці міста. У недалекому курорті «Лазня св. Катерини» Ви можете побачити паломницький храм,
а також відвідати веллнесс-ареал «Ресорт Свята Катерина».
Недалеке містечко Жіровніце привертає увагу ареалом граду і експозиціями в замку.

Ядерна електростанція
в Дукованах
Ядерна електростанція Дуковани є однією з двох ядерних електростанцій, які
існують на нашій території, і своєю продуктивністю покриває приблизно 20% споживаної електроенергії в Чеській
Республіці. Її перший реакторний блок був введений в експлуатацію в 1985 році, а останній четвертий блок – через
два роки після цього. З 1994 року відвідувачів електростанції
Дуковани вітає сучасний інформаційний центр, в якому вони
можуть ознайомитися з роботою цього об’єкта.

Гавлічкув Брод
Місто Гавлічкув Брод пов‘язане з відомим
журналістом і письменником Карлом Гавлічком Боровським. Тут він жив у так званому «Гавлічковому домі», в якому в даний
час знаходиться Музей Височіни Гавлічкув
Брод. Близько музею знаходиться Галерея
образотворчого мистецтва, що представляє графіку та ілюстрації ХХ століття або ж експозицію, присвячену художнику Отакару Штафлу.
В центрі міста Ви можете милуватися фронтонами будинків
стилю бароко і класицизму, двома історичними ратушами і
монастирським храмом св. Родини або ж Ви можете піднятися на оглядову вежу храму Вознесіння Діви Марії.

Гумполец
Місто пропонує туристам кілька цікавих місць
для екскурсій. Вони можуть відвідати музей
антрополога доктора Алеша Грдлічкі або ж музей, званий «ГЛІНІКаріум», присвячений відомому чеському фільму «Маречку, подайте мені
перо». Прогулятися Вам пропонує і міська наукова стежка
«Слідами історії» та єврейське кладовище, піднятися можете
і на оглядову вежу храму св. Мікулаше (Святого Миколи).
Цікавим може бути й відвідування місцевого пивовару «Бернард». Недалеко від міста знаходяться руїни замку Орлік.

Хотеборж
Місто Хотеборж і його околиці безсумнівно зачарують шанувальників
культури і природи. Варто відвідати
цілий історичний центр міста, який
був оголошений зоною-заповідником, в першу чергу, замок стилю бароко з просторим парком. Саме цей замок
є найціннішою пам’яткою хотеборжської архітектури. В
даний час тут знаходиться міський музей з багатою колекцією образотворчого мистецтва, гордістю якої є в першу
чергу колекція хотеборжського уродженця художника
і ілюстратора Зденка Рикра. Безпосередньо біля міста
знаходиться заповідник «Удолі Доубрави» («Долина р. Доубрави»), який так і кличе своїми скелями та водоспадами
відвідати його.

Заповідник Ждярські врхи
(Ждярські вершини або
пагорби)
Ждярські врхи включають центральну частину Чесько-моравійської височини, яка є
типовим різноманіттям лугів, пасовищ, полів, лісів, ставків
і незвичайних скелястих утворень. До найцікавіших частин
заповідника відносяться і національний заповідник Даржко
та Жакова гора (Гора учня). У той час як у Даржку ми можемо виявити цінні види торфовищ і заболочених торф’яних
лугів, на яких ростуть рідкісні види рослин, то на Жаковій
горі зустрічаємося з виключно збереженим ялицево-буковим дрімучим лісом, майже неушкодженим рукою людини.
Туристів приваблюють і скелясті утворення, наприклад,
Дев’ять скель або Чотири палиці.

Пам’ятник Краліцкой Біблії
в Краліце над Ославою
В краліцкій фортеці протягом 1578–1620 рр.
знаходилася таємна друкарня братнього суспільства. Протягом свого існування в Краліце
братська друкарня видала 76 найменувань
релігійного і світського змісту, включаючи і підручники. Найціннішим з них є Краліцка Біблія в шістьох томах.
Пам‘ятник, розташований оподаль фортеці, був створений
за проектом архітектора Богуслава Фухсе у 1967–1969 рр.

Кржемешнік
Після підйому на вершину Кржемешніка
(765 метрів над рівнем моря) нас вітає
ареал храму Святої Трійці, побудований
у стилі бароко, який раніше ставився до
найчастіше відвідуваних місць на Височіні.
До просторого ареалу відносяться амбіти
(склепінні обхідні коридори, відкриті арками у бік двору),
«Хресний шлях», «Божа могила» та джерело.
Недалеко від храму знаходиться так званий «Повітряний замок» (або ж «Вітряний замок»), якого також називають через
його незвично прикрашені вежі «У семи воронів». Для скульптора Йосефа Шейноста його спроектував архітектор Каміл
Гілберт, який крім іншого брав участь у будівництві Собору
Святого Віта в Празі. Прекрасний вид околиць пропонує
оглядовий майданчик «Піпалка», що виник в 1992-1993 рр.

Кржіжанки
Село - заповідник Кржіжанки розташоване по
обидві сторони річки Свратка, причому історична земна межа ділить село на чеську і моравійську частини. Кржіжанки є гірським населеним пунктом із забудовами, які складаються
в основному з зрубових будинків, характерних
для області Горацка на чесько-моравійській межі. Відмінним
знаком горацкіх будівель є дощатий щит з маленьким козирком і вальми.

Ліпніце над Сазавою
Руїни фортеці
З Ліпніце над Сазавою пов‘язане ім‘я
одного з найчудовіших чеських письменників - Ярослава Гашка. Автор «Пригод бравого солдата
Швейка» жив тут до 1923 року і похований на місцевому
кладовищі. Ви можете відвідати не тільки могилу Гашка,
але і пам‘ятник з експозицією, присвяченою його життю і
творчості.
Однак, найбільш цікавим місцем населеного пункту є руїни
замку-фортеці стилю готики, які пропонують прекрасну панораму околиць.
В недалекій каменоломні можете виявити скульптури «Вухо
Бретшнейдера», «Голос правди» і «Золоті очі». Вони виникли
недавно як складова частина «Національного пам‘ятника
підслуховування».

Могеленський
серпентинний степ
На нашій території чудову картину пропонує Національний заповідник «Могеленський серпентинний степ» (Могеленска гадцова степ). Його геологічну основу утворює
порода серпентиніт, відома під чеською назвою «гадец».
Саме така підстава створює екстремально теплий і сухий
мікроклімат, який дозволив виникнути унікальним степовим лугам, що розкладаються над закрутом річки Їглава. Відвідувачі можуть оглянути степ, якщо вони підуть наукової
стежкою з двома екскурсійними трасами. Крім іншого, вони
побачать чарівний вигляд могеленського водосховища та
ядерну електростанцію Дуковани.

«Міхалув статек»
(«Маєток Міхалів»)
в Погледі
«Міхалув статек» є єдиним сканзеном
на Височіні. Рід Міхалів хазяйнував тут
з кінця XVI століття до 2000 року, коли маєток купило село і
організувало тут виставку, присвячену життю сільського населення. Вона охоплює моменти періоду від тридцятирічної
війни по скасування панщини в Чехії.

Полна
Найціннішим місцем міста є фортеця, пізніше
перебудована на замок, в якому в даний час
знаходиться міський музей. Тут Ви можете
ознайомитися з експозиціями годинників, археологічними екземплярами, відвідати Кунштатскій зал, аптеку або купецький магазинчик.
До музею відноситься і стара школа з комплексним інтер‘єром класу з 1866р.
З історією єврейської громади Вас познайомить відвідування синагоги - регіонального
єврейського музею, єврейського кладовища і збереженого
єврейського кварталу трикутного планування.
Варто відвідати і деканський храм Воскресіння Діви Марії з
можливістю піднятися на оглядову вежу.

Пржібислав
На підставі старої готичної фортеці
виник в Пржібиславі замок у стилі
ренесанс, в якому в даний час знаходиться Музей пожежників. Цікава
екскурсія пропонує познайомитися
з історією пожежного захисту, проте, це не є єдиним цікавим місцем у місті. Окрім виставки пожежної техніки можете
відвідати і міський музей або піднятися на вежу храму св.
Яна Хрестителя. Поблизу міста знаходиться Могила Жіжки,
що нагадує про загибель цього гуситського полководця.

Оглядовий майданчик
«Росичка»
Прекрасний вид на Ждярські пагорби та
Посазаві пропонує туристам сучасна телекомунікаційна вежа заввишки 42 метри,
яка в даний час служить і як оглядовий
майданчик. Для того, що помилуватися
пейзажем з висоти 24 метрів над землею
відвідувачам доведеться подолати 140
сходинок.

Вестерн - містечко
«Шіклув Млин»
Цікаві враження для всієї родини надасть вестерн-містечко,
розташоване недалеко від Зволе
над Пернштейном. Найбільший
природний розважальний ареал
в ЧР пропонує цікаві ковбойські виступи, адреналінові
розваги в стилі «Military & Off-Road», природний басейн
або прогулянки на конях або диліжансом.
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