Kam od nás?
Připravili jsme pro Vás několik tipu na výlety odstupňovaných podle vzdálenosti. Pokud
byste přesto nenašli nic podle Vaší chuti, zkuste se podívat na https://www.vychodnicechy.info/.

Výlety do 500 m
Městské muzeum Moravská Třebová (500 m; najdete tu i mumii egyptské princezny)

Výlety do 5 km
náměstí T. G. Masaryka, Moravská Třebová (850 m; je jedno z největších v ČR)
zámek Moravská Třebová (1 km; přezdívá se mu „renesanční perla“, ale najdete tam i mučírnu)
rozhledna Pastýřka (1 - 3 km podle trasy, rozhodně to chce dobré boty…)
Vojenská SŠ a VOŠ Moravská Třebová (1,8 km; v areálu školy je i malé muzeum dokumentující
historii školy)
Křížový vrch s Lapidáriem (1,8km; je tam moc hezká vyhlídka po okolí)

Výlety do 15 km
Morava (cca 6 km, měla by začínat hned za obcí Rozstání…)
Městečko Trnávka (10 km, jen co minete místní mlékárnu, uvidíte neobvyklou městskou věž a na
kopci hned vedle zříceninu hradu Cimburk)
Koclířov – mariánské poutní místo (12 km; …a taky tam pečou moc dobré koláče)

Výlety do 25 km
Svitavy (19 km; sportoviště, muzea (věnované třeba historii praní nebo osudu Oskara Schindlera),
obchody, krytý bazén, ale také pěkné náměstí s podloubím)
Jevíčko (18 km; malebné městečko s dlouhou historií, nedaleko je i unikátní „sanatorka“)
Biskupice (18 km; zámek na opravu teprve čeká, ale litovat nebudou zejména příznivci slivovice při
každoročních slavnostech zvaných „kaléšek“)

Výlety do 35 km
Polička (32 km; rodiště skladatele Bohuslava Martinů, kde se můžete projít po jednom
z nejzachovalejších městských opevnění, a pak doplnit energii v historickém měšťanském pivovaru)
Litomyšl (32 km; další rodiště skladatele – tentokrát Bedřicha Smetany, s krásným zámeckým
návrším, náměstím lemovaným podloubími, Váchalovým muzeem, neopakovatelnou atmosférou, a
zápisem do UNESCO - budete mít, co dělat, abyste to za den stihli aspoň proběhnout, a co teprve při
četných místních slavnostech…)
hrad Svojanov (35 km; krásný hrad s bohatou historií i nabídkou akcí, ale pozor, cestou na Bouzov
potkáte ještě jiný Svojanov (obec), tak ať si nezajedete…)
hrad Bouzov (26 km; dost bylo Čech – pohádkový Bouzov prostě nemá chybu…)
Loštice (33 km; … a když to vezmete ještě přes Loštice, prodejna s muzeem je otevřená skoro pořád,
a ta tvarůžková zmrzlina hned vedle…)

Tak, to jen tak pro začátek…. Přejeme Vám šťastnou cestu, hezké počasí,
nezapomenutelné zážitky, ale hlavně – bezpečný návrat….

