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Projekt „Sousední světy – Nachbarwelten“ 

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let 

  

Tipy na výlety  

 

Plzeňský kraj 

 

Farma Moulisových, Milínov  

http://www.farmamoulisovych.cz/ 

Nabízí: Den na farmě se vším všudy (pečení 
chleba, dojení, stloukání másla, péče 
o zvířata), program je připravený na míru 
podle věku skupiny. Pro předškolní děti 
doporučují program FARMÁŘI a MLÁĎATA. 
 
96 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 
 

 

Dvůr Krasíkov 

http://dvur-krasikov.cz/ 

Nabízí: Minizoo, mýdlárnu, sýrárnu, 
projíždky na koních a občerstvení 
v autentickém prostředí bývalého statku. 
Pravidelné akce pro děti i dospělé.  

 
34 km od hraničního přechodu  
Broumov / Mähring 

 

Žinafa, Újezd nade Mží 

http://zinafa.cz/ 

Nabízí: Vzdělávací programy pro školy a 
školky, díky kterým děti poznají život na 
statku. 

 
80 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmamoulisovych.cz/
http://dvur-krasikov.cz/
http://zinafa.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Tyjátr Plzeň 

http://www.tyjatr.eu/ 

Nabízí: Mnohaposchoďové hřiště plné 
prolézaček, skluzavek, opičích 
lávek, labyrintů, lezeckých stěn, skákacích 
míčů a dalších atrakcí. 
 
80 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

 

 

Divadelní spolek loutkového divadla ŠPALÍČEK, Plzeň 

http://www.spalicekplzen.cz/ 

Nabízí: Vlastní i známé pohádky pro 
předškolní děti. Představení je možné 
shlédnout v prostorech divadla nebo si 
divadelní spolek pozvat do školky. 

 
80 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

 

Techmania Plzeň 

http://techmania.cz 

Nabízí: Interaktivní exponáty, planetárium, 
programy v dílnách a laboratořích, speciální 
programy pro MŠ a ZŠ, které dětem představí 
svět vědy a přírodních zákonů. 

 
80 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

 

ZOO Plzeň 

http://www.zooplzen.cz/ 

Nabízí: Kromě prohlídky zvířat z celého světa 
nabízí ZOO Plzeň speciální výukové a 
poznávací programy pro MŠ a ZŠ 

 
80 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

 

 

 

http://www.tyjatr.eu/
http://www.spalicekplzen.cz/
http://techmania.cz/
http://www.zooplzen.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Svíčkárna Litice RODAS, Plzeň 

http://www.rodas-plzen.cz/ 

Nabízí: Děti si zde mohou vyrobit vlastní 
svíčky z parafínu, voskové pastelky a 
glycerinová mýdla. 

 
75 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

 

 

Narodní park Šumava: návštěvnické centrum Kvilda a Srní 

http://www.npsumava.cz/cz/1386/sekce/navstevnicka-centra/ 

Nabízí: Naučné okruhy s výběhy vlků, 
jelenů a rysů, expozice věnující se životu 
na Šumavě a dětské hřiště. 

 
Kvilda 7 km od hraničního přechodu  
Bučina / Finsterau 
 
Srní 24 km od hraničního přechodu  
Bučina / Finsterau 

 

Animánie, Plzeň 

http://animanie.cz/ 
Nabízí: Kurzy animace a fotografování pro různé 
věkové skupiny. Pro MŠ a ZŠ nabízí speciální 
animační programy – s potřebnou technikou 
přijedou do vašeho zařízení. 
 
80 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rodas-plzen.cz/
http://www.npsumava.cz/cz/1386/sekce/navstevnicka-centra/
http://animanie.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Karlovarský kraj 
 

Svět záchranářů, Karlovy Vary 

http://www.svetzachranaru.cz/ 
 

Nabízí: Interaktivní hřiště 
s improvizovanou nemocnicí, 
policejní služebnou,  hasičskou 
stanicí a dopravním hřištěm. 
Speciální programy pro MŠ a 
ZŠ vedené zkušenými lektory, 
policisty nebo hasiči. 

52 km od hraničního přechodu Pomezí nad Ohří / Schirnding 

 

Ježíškova cesta, Boží Dar 

http://www.jeziskovacesta.cz/ 

Nabízí: Dva turistické okruhy 
v okolí Božího Daru v Krušných 
horách (5,6 km a 12,9 km) se 
13 zástavkami,  kde na děti 
čekají úkoly a malé atrakce.  

2 km od hraničního přechodu 
Boží Dar / Oberwiesenthal 

 

 

 

Národní přírodní rezervace SOOS, Nový Drahov 

https://www.kamennevrchy.cz/pamatky-a-zajimavosti/narodni-prirodni-rezervace-
soos/ 

Nabízí: Jedna z nejvýznamnějších 
přírodních rezervací v Česku kde 
naleznete rozsáhlá rašeliniště, minerální 
slatiniště, bublající bahnenní sopky, 
úzkokolejnou dráhu Kateřinu, modely 
dinosaurů v životní velikosti, dančí oboru 
a další. 

18 km od hraničního přechodu Pomezí 
nad Ohří / Schirnding 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svetzachranaru.cz/
http://www.jeziskovacesta.cz/
https://www.kamennevrchy.cz/pamatky-a-zajimavosti/narodni-prirodni-rezervace-soos/
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Ústecký kraj 

 

Jungle arena Most 

http://www.junglearena.cz/cz/ 

 

Nabízí: Nejrůznější atrakce – houpačky, 
skluzavky, prolézačky, kolotoče, 
trampolíny, dopravní nebo fotbalové 
hřiště. Školní kolektivy zde mohou 
i přespat.  

26 km od hraničního přechodu  
Mníšek / Deutscheinsiedel 

 

 

Indiánská vesnička, Rosehill, Růžová u Děčína 
 

http://rosehill.webnode.cz/ 

Nabízí: Ukázku života prerijních 
indiánů, interaktivní programy pro 
dětské skupiny.  

8 km od hraničního přechodu 
Hřensko / Schmilka 

 

 

 

 

Zoopark Chomutov 

http://zoopark.cz/ 

Nabízí: 160 druhů zvířat, 
ekotábory, výukové programy 
pro školky a školy, skanzen, 
tištěné a audioprůvodce na 
webových stránkách. 

23 km od hraničního přechodu 
Hora sv. Šebestiána / 
Reitzenhain 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junglearena.cz/cz/
http://rosehill.webnode.cz/
http://zoopark.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Dopravní hřiště, Aš 

http://www.meddmslunicko.cz/index.php?page=dopravni_hriste 

Nabízí: Simuluje silniční provoz, děti se zde 
naučí pravidla silničního provozu. Dopoledne 
jsou vyhrazena pro školní kolektivy, odpoledne 
pro veřejnost. Hřiště je součástí DDM Sluníčko. 

3 km od hraničního přechodu Aš / Selb 

 

 

 

 

 

Golden River Ranch Mlýnek, Nový Kostel 

http://www.goldenriverranch.cz/ 

Nabízí: Vyjíždky na koních, jezdecký 
kroužek, letní tábory, ubytování, 
Westernfestival a další akce pro 
veřejnost 
 
13 km od hraničního přechodu  
Luby / Wernitzgrün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meddmslunicko.cz/index.php?page=dopravni_hriste
http://www.goldenriverranch.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Liberecký kraj 

 

Muzeum Čtyřlístek, Doksy 

http://www.muzeumctyrlistek.cz/ 

Nabízí: Expozice věnované komiksu 
Čtyřlístek. Pro školní skupiny jsou 
připraveny prohlídky s pracovním listem 
a dalšími aktivitami dle zájmu. Kolem 
Máchova jezera vede naučná stezka Se 
Čtyřlístkem kolem Blaťáku plná hádanek 
a úkolů. 

 
35 km od hraničního přechodu  
Petrovice / Lückendorf 

 

Ekocentrum Oldřichov v Hájich  

http://www.ekocentrumoldrichov.cz/ 

Nabízí: Interaktivní expozici „Jizerky 
všemi smysly“ a jednodenní i pobytové 
programy pro MŠ a ZŠ, které děti 
seznámi se životem na farmě a 
v Jizerských horách.  

 
35 km od hraničního přechodu  
Petrovice / Lückendorf 

 

 

 

Hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou 

https://www.hrad-grabstejn.cz/cs 

Nabízí: Zkrácené prohlídky pro děti od 
4 do 10 let, které kladou důraz na 
zážitek. Prohlídky se konají od dubna 
od října ve stanovené časy.  

 
11 km od hraničního přechodu  
Hrádek nad Nisou / Hartau 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumctyrlistek.cz/
http://www.ekocentrumoldrichov.cz/
https://www.hrad-grabstejn.cz/cs


 
 
 
 
 

 

 

Rozhledna Ještěď, Liberec 

http://www.rozhlednajested.cz/ 

Nabízí: Známá rozhledna v severních Čechách, na 
kterou můžete vystoupat po svých nebo se svézt 
lanovkou z Liberce. Pro cestu dolů je možné si na 
vrcholu zapůjčit koloběžku. Najdete zde také lyžařské 
středisko.  

 
40 km od hraničního přechodu  
Hrádek nad Nisou / Hartau 

 

 

 

Ekocentrum Brniště 

http://www.ekocentrumbrniste.cz/index.html 

Nabízí: Výukové programy pro MŠ a ZŠ 
zaměřené na ekologii a zemědělství. 
Pořadají akce pro veřejnost a různé kroužky 
a workshopy pro děti i dospělé. Zabývají se 
také česko-německou spoluprací.  

 
14 km od hraničního přechodu  
Petrovice / Lückendorf 

 

Skalní hrad Sloup, Sloup v Čechách 

http://www.hradsloup.cz/ 

Nabízí: Prohlídky skalního hradu, bývalé 
poustevny, kostela a kaple. 

  
19 km od hraničního přechodu  
Krompach / Jonsdorf 

 

 

 

Soutěsky Hřensko 

https://www.hrensko.cz/inpage/informace/ 

Nabízí: Svezení na člunu pro řece Kamenici 
obklopenou pískovcovými skalami Českého 
Švýcarska. Nachází se zde soutěsky – 
Edmundova a Divoká. V okolí můžete 
navštívit další zajímavá místa – např. 
Pravčickou bránu. 

 
2 km od hraničního přechodu  
Hřensko / Schmilka 

 

http://www.rozhlednajested.cz/
http://www.ekocentrumbrniste.cz/index.html
http://www.hradsloup.cz/
https://www.hrensko.cz/inpage/informace/


 
 
 
 
 

 

 

 

ZOO Liberec 

https://www.zooliberec.cz/ 

Nabízí: Kromě klasických prohlídek nabízí speciální 
výukové programy pro MŠ a ZŠ a pracovní listy volně ke 
stažení na webových stránkách. 

30 km od hraničního přechodu 
Hrádek nad Nisou / Hartau 

 

 

 

 

 

Přírodní zábavný park Štastná země, Turnov 
https://cs-cz.facebook.com/stastnazeme/ 

 
Nabízí: Herní prvky (pískoviště, trampolíny, 
lanovky, atd.), imitaci hradu Trosky, 
geopark, kontaktní ZOO, pravidelné akce 
pro rodiny s dětmi, možnost přespání 
v teepee a také animační program pro  
MŠ a ZŠ. 

60 km od hraničního přechodu Hrádek nad 
Nisou / Hartau 

 
 

IQLANDIA, Science centrum s planetáriem Liberec 
http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark 

Nabízí: Interaktivní exponáty  a doprovodné 
programy přibližující vědu a přírodní jevy. Pro 
MŠ a ZŠ nabízí speciální výukové programy 
a pracovní listy. 
 
30 km od hraničního přechodu Hrádek nad 
Nisou / Hartau 
 

 
 
ZOO Děčín 

https://www.zoodecin.cz/ 

Nabízí: Více než 150 druhů zvířat, dětský areál 
s horolezeckou stěnou, dětskou kontaktní zoo, 
naučné stezky, výukové programy pro školky 
a školy. 

 
14 km od hraničního přechodu  
Hřensko / Schmilka 

 

 

https://www.zooliberec.cz/
https://cs-cz.facebook.com/stastnazeme/
http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark
https://www.zoodecin.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Jihočeský kraj 

 

ZOO Hluboká nad Vltavou 

http://www.zoohluboka.cz/ 

 

Nabízí: 200 druhů zvířat, vzdělávací programy 

pro školy, dětské divadelní dny, pracovní listy a 
omalovánky ke stažení na webových stránkách, 
pravidelné akce pro veřejnost. 

 
77 km od hraničního přechodu  
Strážný / Philippsreut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoohluboka.cz/


 
 
 
 
 

 

 

Sasko 

 

Park miniatur Malé Saské Švýcarsko 

http://www.kleine-saechsische-schweiz.de/cs/miniaturpark.html 

 
Nabízí: Model krajiny s labskými 
pískovcovými skalami doplněný 
o funkční modely lodí, železnic, 
zámků, hradů a dalších památek 
Česko-saského Švýcarska. 
Speciální prohlídky pro ZŠ.  
 
49 km od hraničního přechodu  
Děčín / Bad Schandau 

Copyright der DAMPFBAHN-ROUTE 

 

Schmetterlingshaus Jonsdorf 

https://www.schmetterlinge-jonsdorf.de/cs/motyli-dum/ 

 

Nabízí: Tropický svět rostlin, kde je možné 
zblízka pozorovat tropické motýly. Dále jsou zde 
k vidění plazi, želvy, pavouci a mořské akvárium 
s korálovými rybami. 

 
2 km od hraničního přechou  
Krompach / Johnsdorf 

 

 

Skalní město a opevněný hrad Oybin 

http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmoybic  

Nabízí: Jedinečná památka Žitavských hor. 
Okolní příroda láká k turistickým a cyklistickým 
výletům. 

 
5 km od hraničního přechodu  
Krompach / Johnsdorf 

 

 
 
Rodelpark Oderwitz 

http://rodelbahn-oberoderwitz.de/ 

Nabízí: Bobová dráha a další 
atrakce pro děti i dospělé.  

14 km od hraničního přechodu 
Hrádek nad Nisou / Porajów 
 

 

http://www.schmetterlingshaus.info/de/schmetterlingshaus-jonsdorf-tropenhaus-reptilienhaus
http://www.kleine-saechsische-schweiz.de/cs/miniaturpark.html
https://www.schmetterlinge-jonsdorf.de/cs/motyli-dum/
http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmoybic
http://rodelbahn-oberoderwitz.de/


 
 
 
 
 

 

 

Dino Park, Bautzen 

https://www.saurierpark.de/cs/ 

Nabízí: Autentické modely 200 dinosaurů a 
další atrakce (lezecký park, kemp badatelů, 
obří skluzavka). 

 
20 km od hraničního přechodu  
Šluknov – Rožany / Sohland 

 

 

Tierpark Zittau 

http://tierpark-zittau.de/home/ 

Nabízí: Kromě klasických prohlídek nabízí 
procházky s lamou, krmení tučňáků, 
přírodní zážitkové centrum a také speciální 
programy pro MŠ a ZŠ. 

 
5 km od hraničního přechodu  
Hrádek na Nisou / Hartau 

 

 

Naturschutz-Tierpark Görlitz 

http://www.tierpark-goerlitz.de 

Nabízí: Kromě klasických prohlídek nabízí 
speciální výukové programy pro MŠ a ZŠ, 
tibetskou vesnici nebo stodolu objevitelů 
(Entdeckungsscheune). 

 
17 km od hraničního přechodu  
Habartice / Zawidóv 

 
 
 

 

Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany 

http://www.dhmd.de/ 

Nabízí: Poznávání světa pomocí našich 
smyslů – experimentální stanice, hry, velké 
modely nebo krátké filmy pro děti od 5 do 12 
let a také speciální programy pro MŠ a ZŠ. 

 
38 km od hraničního přechodu  
Breitenau / Krásný Les 

 

 

 

 

https://www.saurierpark.de/cs/
http://tierpark-zittau.de/home/
http://www.tierpark-goerlitz.de/
http://www.dhmd.de/


 
 
 
 
 

 

 

Kinderfarm Birkenhof Hartau 

https://birkenhof-hartau.jimdo.com/  
 

Nabízí: Dětskou farmu pro děti od 3 do 14 let – 
dětské hřiště, domácí zvířata, možnost upéct si 
vlastní chleb a vyzkoušet si další tradiční 
řemesla.  

 
0,5 km od hraničního přechodu  
Hrádek nad Nisou / Hartau 

 

 

Olbersdorfer See (Olbersdorfské jezero) 

www.olbersdorfer-see.com 

Nabízí: Rekreační areál v blízkosti města 
Žitavy – škola windsurfingu, půjčení kol, 
tenisová hala, plážový volejbal, cyklostezky 
a turistické stezky, atd. 

 
10 km od hraničního přechodu  
Petrovice / Lückendorf 
 
 

Zámek Moritzburg 

www.schloss-moritzburg.de/cs/hlavni-stranka/ 

Nabízí: Zámek, kde se točila slavná pohádka 
Tři oříšky pro Popelku nabízí klasické 
prohlídky, stálé výstavy a v zimním období 
také výstavu ke zmíněné pohádce, která je 
určena dospělým i dětem.  

 
55 km od hraničního přechodu  
Breitenau / Krásný Les 

 

Drachenhöhle, Syrau 

https://syrau.de/drachenhoehle/ 

Nabízí: Prohlídku dračí jeskyně a zážitkové 
zahrady, kde se děti hravou formou seznámí 
s dějinami vzniku země a hornin. Konají se zde 
lasershow, koncerty nebo akce pro dětské 
kolektivy – hledání pokladu. 

 
31 km od hraničního přechodu  
Hranice / Ebmath 

 

 

 

 

 

https://birkenhof-hartau.jimdo.com/
http://www.olbersdorfer-see.com/
http://www.schloss-moritzburg.de/cs/hlavni-stranka/
https://syrau.de/drachenhoehle/


 
 
 
 
 

 

 

Freizeitpark Plohn 

https://www.freizeitpark-plohn.de/de_DE/start.html 

Nabízí: Zábavní park plný atrakcí (horská 
dráha, skákací hrad, dančí obora, lezecká 
stěna, jízda na voru v pravěku, podmořský svět 
a další), nabízí také stylové ubytování. 

 
33 km od hraničního přechodu  
Kraslice / Klingenthal 

 

 

Wildpark Osterzgebirge in Geising 

https://www.wildpark-osterzgebirge.de/ 

Nabízí: Přírodní park zaměřující se především 
na druhy zvířat žijící přirozeně na našem území. 
Vedle obor a výběhů se zvířaty je zde také 
dětské hřiště nebo kemp.  

 
4 km od hraničního přechodu  
Cínovec / Zinnwald 

 

 

Kids Arena, Marienberg 

https://www.kidsarena-marienberg.de/startseite/ 

Nabízí: Vnitřní hřiště se spoustou prolézaček, 
skluzavek, bowlingovou dráhou a dalších atrakcí 
pro malé i velké děti. Konají se zde také 
pravidelné akce pro veřejnost. 

13 km od hraničního přechodu Hora 
sv. Šebestiána / Reitzenhain 

 

 

ZOO, Drážďany 

https://www.zoo-dresden.de/ 

Nabízí: Kromě nejrůznějších druhů zvířat 
z celého světo zde naleznete dětské hřiště 
nebo loutkové divadlo (Zookasper). Zahrada 
nabízí také výukové programy nebo speciální 
prohlídky. 

 
38 km od hraničního přechodu  
Breitenau / Krásný Les 

 

 

 

https://www.freizeitpark-plohn.de/de_DE/start.html
https://www.wildpark-osterzgebirge.de/
https://www.kidsarena-marienberg.de/startseite/
https://www.zoo-dresden.de/


 
 
 
 
 

 

 

Bavorsko 

 

Skalní labyrint Luisenburg  

http://wunsiedel.de/de/tourismus/felsenlabyrinth-luisenburg/ 

Nabízí: Největší skalní labyrint v Evropě 
uprostřed pohoří Smrčin. Okružní stezka 
vás provede po této přírodní památce. 
Možnost prohlídky s průvodcem. 
 
25 km od hraničního přechodu Pomezí nad 
Ohří / Schirnding 
 

 
 
 

 
Ludwigsthal, Haus zur Wildnis 

https://www.nationalpark-bayerischer-
wald.bayern.de/besucher/einrichtungen/npz_falkenstein/index.htm 

Nabízí: Expozice přibližující divočinu 
Bavorského lesa, dětskou ralley, 
kořenovou chodbu, 3D kino, lesní hřiště, 
dětský zážitkový koutek a zvířecí park 
s rysy, vlky, divokými koňmi a pratury.  

 
10 km od hraničního přechodu Železná 
Ruda / Bayrisch Eisenstein 

 
 

 
Neuschönau – rozhledna 

www.neuschoenau.de/cs/nationalpark/baumwipfelpfad/baumwipfelpfad.html 

Nabízí: Největší stezku v korunách stromů na světě. 
Na trase naleznete informační tabule a na konci čeká 
působiná rozhledna, ze které můžete pozorovat i Alpy.  

30 km od hraničního přechodu Strážný / Philippsreuth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wunsiedel.de/de/tourismus/felsenlabyrinth-luisenburg/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/besucher/einrichtungen/npz_falkenstein/index.htm
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/besucher/einrichtungen/npz_falkenstein/index.htm
http://www.neuschoenau.de/cs/nationalpark/baumwipfelpfad/baumwipfelpfad.html


 
 
 
 
 

 

 

Hans-Eisenmann-Haus (Nationalparkzentrum Lusen) 

https://www.nationalpark-bayerischer-
wald.bayern.de/besucher/einrichtungen/npz_lusen/index.htm 

Nabízí: Interaktivní expozici ukazující život 
v národním parku, dětskou rallye, kino, 
čtenářskou galerii, přírodní park, stezku 
v korunách stromů, geologickou expozici. 
 
24 km od hraničního přechodu  
Strážný / Philippsreuth 

 
 
 

 
Wildgarten, Furth im Wald 

www.wildgarten-furth.de 

Nabízí: Poznání přírody v jejím přirozeném 
prostředí. Najdete zde akvária se štikami, 
dům hmyzu, mnoho rostlin a další „atrakce“. 
Pro MŠ a ZŠ jsou určeny speciální prohlídky 
s průvodcem. 

 
4 km od hraničního přechodu Folmava / Furth 
im Wald 
 

 
 
Drachenhöhle (Dračí sluje), Furth im Wald 

www.bayerischer-wald-ganz-
oben.de/de/drachenland/drachenhoehle/drachenhoehle-furth.html 

Nabízí: Robotického draka chrlícího oheň, 
který je zároveň největším pohyblivým 
robotem na světě. Při procházce dračí 
slůje naleznete informace o dějinách 
draků ve Furth im Wald a o samotném 
robotickém drakovi. Ve městě se 
každoročně v srpnu koná „Slavnost 
draků“. 

 
4 km od hraničního přechodu  
Folmava / Furth im Wald 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/besucher/einrichtungen/npz_lusen/index.htm
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Churpfalzpark Loifling 

www.churpfalzpark.de 

Nabízí: Květinový a zábavní park s množstvím 
nejrůznějších atrakcí. 

30 km od hraničního přechodu Folmava / Furth 
im Wald 

 

 

 

 

Waldwipfelweg, Sankt Engelmar 

www.waldwipfelweg.de 

Nabízí: Stezku v korunách stromů, přírodní 
zážitkovou stezku s alpakami, klokany a 
lamami, stezku optických klamů, dům „vzhůru 
nohama“ nebo vánoční adventní trhy. 

 
54 km od hraničního přechodu Železná Ruda / 
Bayrisch Eisenstein a hraničního přechodu 
Folmava / Furth im Wald 

 

 
Tierpark Lohberg 

www.bayerwald-tierpark.de 

Nabízí: ZOO v Bavorském lese s více než 
100 druhy zvířat. 

 
18 km od hraničního přechodu Železná 
Ruda / Bayrisch Eisenstein 
 

 
 
 

 

Jugendmedienzentrum (T1), Falkenberg 

www.t1-jmz.de 

Nabízí: Zprostředkování mediálních 
kompetencí dětem, mladistvým, 
pedagogům a rodičům prostřednictvím 
workshopů, školních projektů, seminářů 
dalšího vzdělávání pro dospělé, 
zapůjčení techniky, atd. Zaměřuje se 
také na česko-německé skupiny. 

27 km od hraničního přechodu 
Broumov / Mähring 

 

http://www.churpfalzpark.de/
www.waldwipfelweg.de
http://www.bayerwald-tierpark.de/
http://www.t1-jmz.de/


 
 
 
 
 

 

 

 

Historický park Bärnau-Tachov, Bärnau 

https://www.geschichtspark.de/cs/ 

Nabízí: Interaktivní muzeum přibližující 
zábavnou formou život ve středověku. 
Konají se zde speciální akce pro 
veřejnost a výukové programy pro školy.  
 
3 km od hraničního přechodu Pavlův 
Studenec / Bärnau 
 

 
 
Oberpfälzer Freilandmuseum, Neusath 

http://www.freilandmuseum.org/desktopdefault.aspx 

Nabízí: Ukázku typických vesnických budov 
z různých částí Horní Falci. Muzeum se 
skládá ze dvou částí: skanzen v Neusathu 
a rolnické muzeum v Perschenu (obě části 
jsou od sebe vzdálené 2,5 km). Kromě 
klasických prohlídek nabízí muzeum akce a 
kurzy pro veřejnost, speciální prohlídky nebo 
vzdělávací programy pro školky a školy. 

 
45 km od hraničního přechodu  
Rozvadov / Waidhaus 

 

Velký Javor, Grosser Arber 

https://www.arber.de/ 

Nabízí: Nejvyšší hora Bavorského lesa a 
Šumavy nabízí vyžití především pro lyžaře. 
V létě si můžete vychutnat procházku 
krásnou přírodou nebo svezení lanovkou. 
Možná je také přírodovědná a technická 
prohlídka s průvodcem. 

 
10 km od hraničního přechodu  
Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein 

 

 

Steinbruchsee, Furth im Wald 

http://www.steinbruchsee.de/html/impressum.html 

Nabízí: Obory s daňky, muflony, 
kamerunskými ovcemi, zakrslými kozami 
a dalšími zvířaty. Dále se zde nacházejí 
rybníky a akvária s několika druhy ryb, 
lesní muzeum a muzeum hodin.  

 
4 km od hraničního přechodu  
Folmava / Furth im Wald 

https://www.geschichtspark.de/cs/
http://www.freilandmuseum.org/desktopdefault.aspx
https://www.arber.de/
http://www.steinbruchsee.de/html/impressum.html

