
Zájezd do Luhačovic. 

Datum: středa 21.08.2019 zájezd s názvem „Letní Luhačovice“ vám chce přiblížit 
největší moravské lázně s dlouhou tradicí léčby, proslulé přírodními léčivými 
prameny (z nichž několik navštívíme), příznivými klimatickými podmínkami a 
příjemným prostředím, ve kterém se snoubí krásná příroda a typická architektura 
(Dušana Jurkoviče, Bruselská fontána, Dům B. Smetany). 

Odjezd tam: EC 101 Moravia z Bohumína odj. 6:51 hod, Ostrava hl.n. 6:58/7:00, 
Ostrava-Svinov 7:06/7:08 (nástup vedoucího zájezdu), Hranice na Mor.7:32/7:33, 
Staré Město u Uh. Hradiště příj. 8:18/ přestup na R 883 Slovácký expres/ , odj. 
v 8:27 hod, Luhačovice příj. 9:18 hod. 

Přesuny pěšky: z nádraží do Minigalerie rozhleden (asi 500 m, 9 minut).  

Prohlídka expozice rozhleden: 9:30 – 10:00 hodin  

Přesuny pěšky: při kterých postupně navštívíme prameny Aloiska, Pramen Dr. 
Štastného, Ottovku, Nový Jubilejní, Amandku, Vincentku (cca 2,3 km a při délce 
trvání cca 2 hodiny, protože vodu léčivých pramenů budeme i ochutnávat). 

Na hlavním lázeňském náměstí si prohlédneme a něco řekneme o Jurkovičově 
domě a jeho architektonickém působení v Luhačovicích, Bruselské fontáně, Domě 
B. Smetany a nahlédneme do Art Gallery. 

Na jídlo (oběd) se zastavíme v Restauraci a kavárně v Lázních 12:15.-13:45 hod. 
Při přihlašování na zájezd budete dotazováni, zda budete mít zájem o jídlo 
v cenových relacích 90,- až 175,-Kč (bez polévky). 

Kdo bude mít chuť a náladu, tak může se po obědě projít Jurkovičovou alejí 
k Luhačovické přehradě (tam a zpět 3,8 km, cca 1 hodina), kdo by toto nechtěl 
absolvovat, tak si prohlédne hudební pavilon a Japonskou zahradu v severní části 
lázeňského náměstí a vily v ulici Leoše Janáčka. 

Přesuny pěšky zpět: z lázeňského náměstí na nádraží (cca 2,0 km) kolem kostela 
Sv. Rodiny po nábřeží říčky Štávnice od 15:30 hod do 16:15 hod. 

Návrat zpět: R 882 Slovácký expres odj. v 16:31 hod, Přerov příj. 18:13 /přestup 
na R 841 Slezan/ odj.18:23, Hranice na Mor. 18:42/18:43, Suchdol n. O. 
18:56/18:57, Studénka 19:04/19:05, Ostrava-Svinov 19:15/19:17, Ostrava hl.n. 
19:22/19:23, Bohumín příj. 19:34 hod. 

Informace a přihlášky: Josef Juřeník – 602785092, jurenik@volny.cz 


