Mikulov a okolí
Aktivní dovolená
pro Vás a Vaše děti
M-Studio, Pavlovská 43, Mikulov, tel.: +420 602 770 342,
www.mstudio-mikulov.cz
Rekondiční stoly, Body Form, Infrasauna, Nordic Walking, STOB.
Fitness Club, ul. Svobody 23, Mikulov, tel.: +420 608 825 164
Bowling sport centrum Mikulov, Vídeňská 41, Mikulov,
tel.: +420 777 736 168, www.bowlingmikulov.cz
Šest bowlingových drah, restaurace.

Dětská hřiště
Moderní a bezpečná dětská hřiště pro
nejmenší najdete v Mikulově například na
ulicích Nová, Havlíčkova, dále v areálu ZŠ
Hraničářů a supermarketu Tesco.

Koupání, relaxace a sport v okolí
Koupaliště Březí, Nádražní ul., Březí,
tel.: +420 519 514 156
Sportovní areál, tenisové kurty, volejbalové hřiště.
Sauna, bylinné a parní lázně – Hotel Iris, Lužní 215, Pavlov,
tel.: +420 519 515 310, e-mail: hotel.iris@vasstav.cz, www.hotel-iris.cz
Lázně Lednice – Lázeňský dům Perla,
Břeclavská 700, Lednice, tel.: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Léčebné a rehabilitační služby (bazén, sauna, relaxační místnost,
fit centrum).
Termální lázně Therme Laa – Hotel & Spa, Thermenplatz 3,
Laa an der Thaya, Rakousko, tel.: +43 (0)2522/84 700–0,
e-mail: sinne@therme-laa.at, www.therme-laa.at
Termální lázně, koupaliště, termální kino, sauna, solárium, masáže
a další služby.
Lukostřelba a petanque, Kateřina Malypertová, Jevišovka čp. 122,
tel.: +420 519 519 103, +420 604 374 505,
e-mail: lukostrelba.k@centrum.cz
Vinařský dvůr Vinařství Kovacs, s. r. o., Novosedly čp. 5,
tel.: +420 775 127 732, www.vinarstvi-kovacs.cz
Nordic walking mezi vinicemi Vinařství Kovacs.

Novomlýnské nádrže
Oblast Pasohlávek patří k nejoblíbenějším centrům vodní rekreace v České
republice. Bohatou nabídku zdejších atrakcí a služeb v poslední době
obohatily bazény s termální vodou a vyhlídkové plavby.
Autokemp ATC Merkur, Pasohlávky
tel.: +420 519 427 714, +420 519 427 751, e-mail: camp@pasohlavky.cz
Rekreační zařízení Laguna, Pasohlávky
tel.: +420 519 427 737, +420 721 844 099, e-mail: laguna@pasohlavky.cz
Hotel Termal Mušov, Pasohlávky, tel.: +420 519 427 742
e-mail: info@hoteltermal.cz, www.hoteltermal.cz. Bazén s termální vodou.
Rekreační zařízení Turist, Pasohlávky čp. 60, tel.: +420 519 427 712,
+420 602 763 483, e-mail: ubytovani@rzturist.cz, www.rzturist.cz
Bazén s termální vodou.
Lodní doprava Břeclav, Haškova 3376, Břeclav, tel.: +420 723 968 410,
e-mail: lodnidoprava@alba.cz, www.lodnidoprava.com
Yachtclub Dyje Břeclav, Zámecké nám. 8, Břeclav,
tel.: +420 519 515 320, +420 724 040 460,
e-mail: ycdyje@breclav.cz, www.ycdyje.breclav.cz

Další informace
Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov, tel./fax: +420 519 510 855
e-mail: tic@mikulov.cz, info@infomikulov.cz
Turistické informační centrum Pasohlávky
691 22 Pasohlávky, tel./fax: +420 519 427 624
e-mail: info@pasohlavky.cz
www.mikulov.cz
www.mikulovskoregion.cz
www.pasohlavky.cz
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Vítejte!
Připravili jsme pro Vás několik tipů na aktivní prožití Vaší dovolené v Mikulově a okolí. Věříme, že si z nabídky možností
pěší turistiky, cykloturistiky, jezdectví, houbaření, rybaření, koupání,
sportování i relaxace vyberete a prožijete u nás příjemné chvíle.

Pěší turistika
Po zajímavostech Mikulova
Památky starobylého Mikulova i přírodní zajímavosti ležící v jeho nejbližším okolí Vám představí trasa po zajímavostech Mikulova: historické
náměstí • zámecký park • zámek (muzejní expozice) • židovská čtvrť •
synagoga • židovský hřbitov • Kozí hrádek • přírodní rezervace Turold •
jeskyně Na Turoldu • přírodní rezervace Svatý kopeček • Dietrichsteinská
hrobka • expozice z dějin kostela sv. Václava a kostnice
Zámek – Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, Mikulov,
tel.: +420 519 309 019, +420 519 510 532, e-mail: rmm@rmm.cz,
www.rmm.cz
Synagoga – Regionální muzeum v Mikulově, Husova 11, Mikulov,
tel.: +420 519 510 291, e-mail: rmm@rmm.cz, www.rmm.cz
Židovský hřbitov
Hřbitovní náměstí, Mikulov
Možnost zapůjčení klíče: CK Merlin, s. r. o.,
Kostelní nám. 2, Mikulov,
tel.: +420 519 510 388
nebo TIC Mikulov, Náměstí 1, Mikulov,
tel.: +420 519 510 855
Kozí hrádek – vyhlídková věž, Mikulov, tel.: +420 608 002 976,
e-mail: j.hook@centrum.cz
Správa jeskyně Na Turoldu, U Lomu 54, Mikulov,
tel.: +420 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz, www.caves.cz
Dietrichsteinská hrobka
Náměstí, Mikulov,
tel.: +420 720 151 793,
+420 519 444 569,
e-mail: kultura@mikulov.cz,
www.mikulov.cz

Za krásami Mikulovska
K nejzajímavějším trasám patří hřebenový přechod Pálavy, jejíž
nejcennější část představuje NPR Děvín-Kotel-Soutěska.
Lužní přírodu lze poznávat v rezervaci Křivé jezero (vstup jen
s průvodcem) nebo na naučných stezkách Lednické rybníky
a Věstonická nádrž.
Přechod Pálavy: Dolní Věstonice (novomlýnské nádrže, archeologická
expozice) – Děvičky (zřícenina hradu) – Děvín-Kotel-Soutěska (NPR)
– Sirotčí hrádek (zřícenina hradu) – Stolová hora (NPR Tabulová, Růžový
vrch a Kočičí kámen) – Kočičí skála (PP) – Turold (PR)
Z Valtic do Lednice: Kolonáda na Rajstně – zámek Valtice (zámek, Národní
vinařské centrum) – Rendez-vous – kaple sv. Huberta – Tři Grácie – Nový
dvůr – Lednické rybníky – Lednice – zámek – zámecký park (plavba)
– minaret – Janův hrad
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Bobří stezkou: exkurze s průvodcem do NPR Křivé jezero
Rozkvetlou Pálavou: exkurze s průvodcem do NPR Děvín-Kotel-Soutěska
Expedice Kvakoš: exkurze s průvodcem do NPR Lednické
rybníky
Vysvětlivky: NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka,
PR – přírodní rezervace
Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15, Náměstí 32,
Mikulov, tel.: +420 519 513 399, +420 775 740 220, +420 775 740 222,
e-mail: cev@palava.cz, www.cev.palava.cz
Exkurze do chráněných území s průvodcem, informace o přírodě
regionu.

Cykloturistika
K méně náročným trasám vhodným pro rodiny patří
okruh kolem ATC Merkur Pasohlávky vedený po březích novomlýnských nádrží, trasy v Lednicko-valtickém
areálu a s výjimkou úvodního výjezdu z Mikulova také
cyklistický okruh a naučná stezka Stará hora. Krásné výhledy a náročnější profil nabízí například okruh
okolo Pálavy po trase: Mikulov – Klentnice – Perná
– Horní Věstonice – Dolní Věstonice – Pavlov – Klentnice – Mikulov nebo Naučná vinařská stezka Mikulov.
K delším a náročnějším trasám patří Mikulovská vinařská stezka nebo Moravská vinná stezka. Stezky navazují na systém cyklotras v rakouském příhraničí.

Jezdectví
V nabídce stájí v Mikulově, Dolních Dunajovicích a Novém Přerově
nechybí výuka jízdy na koni pro začátečníky, romantické vyjížďky do okolí
ani vícedenní putování v sedle.
JK Mikulov, Cihelna, Mikulov, p. Hlavenka,
tel.: +420 732 817 507,
e-mail: tomas.hlavenka@tiscali.cz,
www.jkmikulov.cz
JK M+M Dolní Dunajovice, Polní ul., Dolní
Dunajovice, tel.: +420 723 222 506,
e-mail: domesova.m@seznam.cz,
www.jk-dolni-dunajovice.websnadno.cz
Za vínem na koni – Mgr. Natálie Kosmáková,
Jáňův dvůr, Nový Přerov čp. 43,
tel.: +420 732 644 269,
e-mail: zavinemnakoni@seznam.cz, www.januvdvur.cz

Houbaření
Milovický les je vyhlášen mezi houbaři díky hojnému výskytu
hřibovitých hub.

Rybaření
Novomlýnské nádrže jsou mezi rybáři známé kapitálními úlovky kaprů a sumců. Na
lov trofejních ryb se specializuje rybník Pod
mlýnem u Sedlece.
Informace o prodeji rybářských lístků
Pasohlávky: tel.: +420 519 427 724,
e-mail: palava@palavasro.cz
www.palavasro.cz,
Mikulov: tel.: +420 519 510 943,
+420 776 824 520, e-mail: mrsmikulov@seznam.cz, www.mrsmikulov.ic.cz

Koupání, relaxace
a sport
Mikulov nabízí celou řadu sportovišť od koupaliště přes tenisové kurty až po bowling
a fitcentra. Zajímavým zpestřením pobytu
v regionu může být výlet do lázeňských letovisek v Lednici nebo Laa an der Thaya.
Koupaliště Riviéra, Republikánské obrany 5, Mikulov,
tel.: +420 519 512 626, www.tedos.cz
Plavecký bazén 25 m, rekreační bazén, tobogan 54 m, skluzavka 24 m,
brouzdaliště pro děti, možnost zapůjčení slunečníků, úschovna kol a batohů.
Tenisový areál Mikulov, ul. Svobody (areál „Na Doležalce“), Mikulov,
tel.: +420 720 273 035, www.tenismikulov.cz
Antukové kurty, asfaltový kurt, cvičná stěna, šatna, sprchy, občerstvení.
Rezervace telefonicky nejméně 1 den předem.
Sportovně střelecký klub Mikulov – 0627 (Střelnice Mikulov), ul. Dukelská,
Mikulov, tel.: +420 519 510 344, +420 608 709 878,
e-mail: stan.b@quick.cz, www.ssmikulov.com
(směrovky na výjezdu z Mikulova směrem na Klentnici)
Sportovní komplex ZŠ Hraničářů, ul. Hraničářů 617 E, Mikulov,
tel.: +420 519 510 587
Volejbal, basketbal, fotbal, tenis, dětské hřiště, úschovna kol, občerstvení,
půjčovna sportovních potřeb, turistická ubytovna.
Sportovní komplex ZŠ Valtická, ul. Havlíčkova, Mikulov,
tel.: +420 728 985 146
Volejbal, fotbal, tenis a další míčové hry.
Sportovní hala TJ Pálava, Na Hradbách 13, Mikulov, tel.: +420 519 510 089,
www.tjpalava.estranky.cz
Velká hala – basketbal, volejbal, tenis, halová kopaná, florbal, házená;
malá hala – stolní tenis, skupinové cvičení. Squash, fitness centrum,
restaurace, ubytování.
Wellness centrum – Aquarium Relax, Pavlovská 40, Mikulov,
tel.: +420 519 324 605, www.aquariumrelax.cz
Solná jeskyně, sauna, whirpool, spinning, fitness (pilates, posilovací
a zdravotní cvičení), restaurace s kavárnou.
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