Valašskou
hřebenovkou
za bylinkami

Další tipy na výlety po regionu najdete na:
www.zlinsko-luhacovicko.cz

Ze Zlína do hor:
Vizovické vrchy
a Bílé Karpaty

Zvláštní a starobylou krajinu Bílých Karpat
si můžete projít na trase z Valašských Klobouk
do Vlachovic. Na konci vás čeká sušírna bylinek
i pravé a nefalšované bednářství.
Trasa začíná na nádraží ve Valašských Kloboukách
a pokračuje na náměstí, kde se napojíte na červenou
turistickou značku směr Jelenovská. Cesta vás povede
kolem bývalého rekreačního střediska Jeleňovská pod
sedlo Stráně, k lesní Hložecké kapli a přes vrch Kubovec
až do Vrbětic a Vlachovic.

Jen kousek za Zlínem začíná magický svět
karpatských luk, hlubokých lesů a zapomenutých
pastvin, na kterých se ještě dnes pasou ovečky.
Spolu s destinační společností Zlínsko a Luhačovicko
nabízíme tipy na výlety do oblasti od místních turistů.
Vydejte se s námi objevovat Vizovické vrchy a Bílé
Karpaty.

Ve Vlachovicích si můžete prohlédnout bylinkovou farmu
Květomluva, prastaré (ale funkční) sušírny ovoce nebo
Muzeum bednářství pana Fryzelky.
Valašské Klobouky
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facebook.com/IDZKCZ
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Slavičín

Trasa je dlouhá 11 km a zabere vám asi 4 hodiny.
Z Vlachovic se autobusem pohodlně dostanete
do Valašských Klobouk nebo do Slavičína.

Integrovaná doprava
Zlínského kraje

Pořízeno s podporou Zlínského kraje a ve spolupráci s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy.

Detailní jízdní řády autobusů najdete na www.idzk.cz/jizdni-rady.

Jízdné lze platit v hotovosti, platebními kartami, Apple/Google Pay nebo
kartami Zetka a ODISka. Veřejnou dopravu v regionu pro Vás objednává
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). Více o nás
zjistíte na www.idzk.cz.

foto: Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko

Do Vizovic na zámek,
na hrad a na rozhlednu
Vizovice mají skvělé dopravní spojení autobusy
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)
ze čtyř směrů – od Luhačovic, od Vsetína,
od Valašských Klobouk a zejména pak od Zlína.
Z krajského města se do Vizovic téměř každou
hodinu dostanete navíc také vlakem linky S11.
Ve Vizovicích, nedaleko od nádraží, stojí nádherný
běloskvoucí zámek s bohatými interiéry a s malebným
zámeckým parkem. Můžete se tu stavit v čokoládovně
nebo v prodejní galerii, kde najdete spoustu křehoučkého
skla. Zajděte si na prohlídku zámku, projděte se parkem
a pak se pojďte trochu toulat.
linka S11
Zlín – Vizovice

cca každou
hodinu

Z města se vydejte po červené značce k romantické
zřícenině Janův hrad, která kdysi bývala hospodářským
dvorem zámku. Je odtud skvělý výhled na celé Vizovice
pod vámi a taky je to ideální místo na piknik.
Pokud rádi chodíte, pak doporučujeme cestu přes hřeben
Vizovických vrchů po červené a modré značce k rozhledně
Doubrava (672 m n. m.), odkud si můžete užít výhledy
z vrcholu padesát pět metrů vysokého stožáru mobilního
operátora. Odtud pak po lesních pěšinách sejdete
do vesničky Loučka, kde se nachází jediné vojenské
muzeum ve střední Evropě, které se zabývá historií
japonského útoku na Pearl Harbor.
Trasa je dlouhá 13 km a zabere vám asi 4 hodiny.
Ze zastávky Loučka, náves o víkendu odjíždějí autobusy
IDZK směr Zlín ve 12.28, 14.42 a v 16.53 hodin.
V obci Dolní Lhota je navíc vždy zajištěn přestup
ve směru na Luhačovice.
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Pozorovatelna Durch
v Bílých Karpatech
I Valašské Klobouky mají výborné dopravní
spojení IDZK, ať už autobusem ze Zlína, nebo
vlaky linky S2 ze Vsetína či z Bylnice.
Na karpatských loukách vyrostla v roce 2018 dřevěná
pozorovatelna, které se přezdívá Okno do duše Bílých
Karpat. Najdete ji na hřebeni přírodní rezervace Ploščiny
a vede sem příjemná cesta z Valašských Klobouk.
Z nádraží ve Valašských Kloboukách se vydejte po naučné
stezce Královec a napojte se na červenou turistickou
značku. Ta vás dovede až k rozhledně Finiš na vrcholu
Královec. Pokochejte se okolím a pak pokračujte
po zelené turistické značce dál kolem jedlí U Baribala
a vysílače Ploštiny až k pozorovatelně Durch.
Zpět se pak vydejte po naučné stezce Královec, která
u rekreačního střediska stejného jména uhýbá dolů zpět
k Valašským Kloboukám.
Trasa je dlouhá 12 km a zabere vám asi 5 hodin.
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