
Značky v textu:

 ......................................... kontakt

 ................................................akce

 ................................... upozornění

 .................................... tip na výlet

Cenové hladiny (v Euro):

�  ............................  bezplatný vstup

�  ..............................................do 3 €

��  ..........................................3–5 €

���  .....................................5–8 €

����  ......................... 8 € a více

Cenová hladina vstupného se odvíjí od základního 
vstupného pro dospělé bez uplatnění slev. Někde je uve-
deno několik variant; zpravidla se jedná o objekty, kde 
je více prohlídkových okruhů či samostatně přístup-
ných expozic.

Sezonní otvírací dobu uvádíme u  míst, která můžete 
navštívit většinou od dubna do října. Individuální otví-
rací doba se řídí podle složitějších pravidel a doporuču-
jeme ji před návštěvou ověřit na některém z uvedených 
kontaktů (telefon, e-mail, web). 
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Po několika vydáních Výletů s dětmi po České 
republice došlo i na výlety po Slovensku. Dů-
vodem není jen to, že tahle země je oblíbeným 
a  přitažlivým cílem pro české výletníky, ale 
i na Slovensku žije spousta rodin s dětmi, které 
rády cestují. Současně s českou publikací proto 
vychází i verze ve slovenštině.
Na následujících stránkách najdete téměř 300 
tipů a  nápadů na  celoroční využití volného 
času. Abyste v záplavě zajímavých míst snadno 
našli to, co odpovídá vašim představám, k tomu 
slouží tematické řazení, mapky a rejstřík. Spo-
lu s kontakty uvádíme u každé vybrané lokali-
ty také informace o otvíracích dobách a cenách 
vstupného v Eurech. Velká mapa na předsádce 
vám pomůže naplánovat výlet v určitém regio-
nu, přičemž číslo v mapě odpovídá příslušné-
mu číslu v rejstříku; teprve tam najdete odkaz 
na příslušnou stránku v knížce. 

 

V bočních lištách navíc najdete 16 doporučených 
akcí a 26 tipů na pěší výlety; ty ovšem nejsou 
zařazeny v mapkách a jejich abecední seznam 
najdete pouze v rejstříku.
Nepředkládáme vám kompletní seznamy kou-
pališť, hradů či skanzenů; vybrali jsme jen 
osvědčená místa, která před vámi prošly de-
sítky rodin, kde se jim líbilo a kde bylo dětem 
dobře. Přednost dostala zařízení, která mají 
pravidelnou otvírací dobu, telefonické spoje-
ní a funkční webové stránky. Pokud ale bude-
te mít pocit, že jsme přesto na něco zapomněli 
a  některé pěkné místo přehlédli, napište nám 
svůj tip na e-mailovou adresu

kam@cpress.cz
a my vaše nápady rádi zařadíme do dalších vy-
dání.

Šťastnou cestu, spousty zážitků a  zábavných 
i poučných výletů s naší knížkou vám přeje

P.S. Poděkování jako vždy patří rodinám, kte-
ré řadu vybraných míst prošly, prolezly a zažily 
na vlastní kůži, a všem dětem v  rolích nadše-
ných pokusných králíků.
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