• komfortní ubytování
• slovácká i mezinárodní kuchyně
• firemní akce a speciální balíčky
• originální služby v zajištění akcí
• zkušený tým profesionálů
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Kontakty:

Centrum slováckých tradic
Tel.: +420 572 411 450
Otevírací doba celoročně:
Po: zavřeno (Út–Ne 9–17)
www.cstskanzen.cz

HOTEL SKANZEN ***
Modrá 227, 687 06 Velehrad
tel: +420 572 508 034
www.hotelskanzen.cz

MODRÁ
ARCHEOSKANZEN
Areál
ŽIVÁ VODA
CESTA PRATURŮ
HOTEL SKANZEN

TUPESY

www.skanzenmodra.cz
Modrá, 687 06 Velehrad
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Centrum láká na historií vinařství a proces pálení
ovoce formou stálé degustační expozice regionálních vín a destilátů se samoobslužnými dávkovacími
automaty. na vlastní oči uvidíte nejenom dvoukotel,
ale i pětistupňovou kolonu na 170 l. Ujít si nenechte
i obchůdek regionálních produktů včetně vín a výrobků ze Slovácka, kavárnu i expozice Moravského
zemského muzea. Služby nabízí pěstitelská pálenice
a lihovar i sušárna ovoce, zeleniny a hub. Tahákem je
také kongresová aula pro třicet osob.

Sousedící Modré je obec Velehrad, která se nachází směrem od Uherského
Hradiště v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Je významným
duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění
a cyrilometodějských oslav. V lidové tradici je obec dosud ztotožňována
s hlavním střediskem Velké Moravy – Veligradem.
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Hotel se nachází v atraktivním prostředí
turistického komplexu. Nabízí vyhlášenou
kuchyni i komfortní ubytování. Všechny
pokoje jsou umístěny mimo restauraci,
což zaručuje ničím nerušený pobyt.
Zkušený tým profesionálu nabízí zajištění
firemních akcí, školení, rodinných oslav
i svatebních hostin. Hotel je v těsném
sousedství Archeoskanzenu, Živé
vody a podzemím je přímo propojen
s Centrem slováckých tradic. Tato spojení
vytváří ojedinělé a nebývalé variace při
pořádání akcí až do 300 účastníků.

MODRÁ

Velehrad | POUTNÍ MÍSTO

Modřanská

Proč přijet?

• degustační samoobslužná expozice
• vína, pálenky z regionu Slovácka
• obchůdek se slováckými produkty
• kavárna, pálenice a sušárna ovoce
• unikátní kongresová aula

Začneme v Archeoskanzenu, největším svého druhu v Evropě. Hned nad ním je kostel sv. Jana Křtitele, který
stojí vedle základů kostela z počátku 9. století. Dnes je kostelík i oblíbeným místem svatebních obřadů. Kousek
pod ním najdete hotel Skanzen s veškerým zázemím, v sousedství Centra slováckých tradic s nabídkou vinné
a slivovicové stezky. 150m od Hotelu se nachází Depandance Skanzen a Terárium Skanzen. Jen přes cestu je to
pak do sladkovodní a botanické expozice Živá voda a Cestě praturů. Nabízí podvodní tunel a ryby dlouhé i přes
2 metry. Areál dotváří jak soustava malebných rybníků, tak i kulisy nejvýznamnějšího poutního místa České
republiky, Velehradu (1 km) na pozadí buchlovských hor. Celá lokalita je doslova nabitá dalšími národními kulturními
památkami: zámek Buchlovice (8 km), hrad Buchlov (15 km), Staré město, Památník Velké Moravy (4 km). Lákadlem
je také Kovozoo ve Starém Městě (4 km) a Letecké muzeum Kunovice (9 km). Můžete sednout na kolo a vydat se
do vinohradů, do Chřibů k rozhlednám na Salaši (6 km) a na Brdu (14 km). nebo k Baťově kanálu (5 km), odkud vaše
cesty, lodí nebo na kole, mohou bezpečně vést po Slovácku. Spojte si to s folklorem a slováckou pohostinností,
a zjistíte, že je to úchvatné! Dopřejte si nevšední zážitek, navštivte areál Skanzen Modrá, který nemá
svým zaměřením obdobu a poznejte odsud celé Slovácko.
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Na vlastní oči uvidíte
nádhernou dvoukotlovou
pěstitelskou pálenici
o obsahu 300 litrů.

Proč si nenechat ujít?

Jedno místo a stovky možností! Na své si přijde každý, mladí,
senioři i rodiny s dětmi. Výborné podmínky pro firemní i rodinná
setkání. Vítejte ve Skanzenu – Centru historie a tradic!
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OKOŠTUJTE A OCHUTNEJTE
ORIGINÁLNÍ PRODUKTY!

VYHLÁŠENÁ KUCHYNĚ
I ORIGINÁLNOST
V POŘÁDÁNÍ AKCÍ

Modrá | DECH BEROUCÍ LOKALITA

Vin

Centrum
slováckých
tradic

Hotel Skanzen***

AREÁL ZÁŽITKŮ PRO MALÉ I VELKÉ

Archeoskanzen
POZNEJTE ZÁBAVNOU FORMOU DÁVNOU MINULOST!

Skanzen představuje
ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století).
Je tvořen stavbami,
které mají předlohy
ve skutečných archeologických objektech.
Po celou sezonu žije
skanzen bohatým
životem. Naučnými
představeními, programy, tavbami kovů,
výrobou keramiky,
zemědělskou výrobou
i archeologickým
výzkumem.

Proč navštívit?

EVROPSKÝ UNIKÁT – TUNEL VE SLADKÉ VODĚ

• unikátní velkomoravské sídliště
• na 30 originálních staveb
• zajímavé aktivity pro děti a školy
• oslíci a další domácí zvířata
• přitažlivé akce a programy
Na své si přijdou zvláště děti, které zaujmou volně
pobíhající prasátka, kozy, slepice, ovečky nebo oslíci
Figo a Filoména. Starší děti přitáhne lukostřelba a řada
aktivit je připravena i pro rodiče. Velmi zajímavé
programy lákají školy. Populární je výklad kostýmovaného průvodce i ukázky života Velké Moravy. Pro
originálnost prostředí si areál pronajímají jak filmové
štáby tak firmy pro své teambuildingové aktivity.

Kontakty:

Živá voda

Archeoskanzen Modrá
Tel.: +420 572 501 823, +420 724 178 591,
Otevírací doba: 1. 4.–30. 10.: Po-Ne: 9.00–17.00
1. 11.–31. 3. po tel. domluvě
www.archeoskanzen.cz

Jedinečný areál vás nejprve naláká na sladkovodní expozici, kde se seznámíte
s krajinou a životem ve vodě, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy
a přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním areálu zase najdete moravské
biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami. Areál nabízí i přírodní
koupaliště s brouzdalištěm s vysokou kvalitou vody. Vodní rostliny zde fungují
jako kořenová čistička.

Proč areál shlédnout?

Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hloubce
3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 3 metry. Můžete zde vidět jelce, lipany, mníky, pstruhy,
parmy a oukleje. Typickým obyvatelem je kapr. Dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci. Raritou jsou
jeseteři – tažné ryby, které dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jeseterem ruským, malým či
hvězdnatým se vyjímá vyza velká – největší sladkovodní ryba světa. Zde uvidíte několik vyz délky i přes 2 metry.

Kontakty:

Živá voda Modrá
tel.: +420 576 519 363, +420 777 613 246
Otevírací doba celoročně:
1. 4.–30. 10.: Po–Ne: 9.00–17.00
1. 11.–31. 3.: Út–Ne:10.00–16.00
www.zivavodamodra.cz

Pratuři

JSOU PO OSMI STALETÍCH ZNOVU NA MORAVĚ
Živá voda připravuje NOVINKU naučnou trasu s pratury, kteří patřili po tisíce let k původním druhům
v Evropě, včetně území české republiky. Jsou to první dávno vyhynulá a znovu vyšlechtěná zvířata tohoto
druhu na celé Moravě.
Po více než 700 letech se vrátili pratuři na Moravu – do obce Modrá. Díky Nizozemskému projektu „TaurOs
Project“ se tamní nadaci Taurus Foundation podařilo zpětně vyšlechtit vyhynulé pratury. Projekt probíhá
ve spolupráci s Wageningenskou univerzitou. Týmu vědců se podařilo získat DNA jak z kostí vyhynulých
praturů, tak i porovnat vzhledově podobná, většinou polodivoká plemena z oblasti Iberského poloostrova
a výsledek vzorků DNA byl překvapující – potomci (spíše velmi blízcí příbuzní) praturů doposud žijí! Tato
zvířata mají své typické zabarvení, a to u samců celé tělo černá srst se světle šedým pruhem na hřbetě, u samic přechází barva srsti do červenohnědých odstínů. Okolí nozder a hlavy mají lemováno bíle a slonovinově
zabarvené rohy končí černými špicemi. Podobají se tak již vyhynulým prapředkům.
Cesta praturů začíná a končí v areálu „Živé vody“.

Džungle
na dosah

ZAŽIJTE TROPICKOU ATMOSFÉRU DŽUNGLE
V NEJVĚTŠÍ TERARIJNÍ EXPOZICI NA MORAVĚ

Kontakty:

Terárium SKANZEN
tel.: +420 572 411 456
terarium@hotelskanzen.cz
www.terarium-modra.cz

K vidění jsou zástupci největších a nejjedovatějších hadů,
rozmanité druhy pralesních
pouštních ještěrů a ještěrek.
Na vlastní oči uvidíte ve svém
domovském prostředí anakondu a krajty velkých rozměrů,
nádherné pestré hroznýše,
dospělého kajmana, plivající
kobru červenou, chameleony,
zástupce varanů, kajmanku
dravou, pavouky, štíry a žáby.
Nově jsme pro Vás připravili
expozici Mangustek trpasličích,
které si Vaše děti přímo zamilují.
Pro skupiny je připravena speciální nabídka skupinových návštěv. Přijďte a zažijte na vlastní
kůži atmosféru džungle a světa
plného exotiky a přírodních
zákonitostí. Zážitková prohlídka
pro děti a mládež, která bude
nejenom skvělým zážitkem, ale
i možností obohacení školních
vědomostí o nové poznatky,
po dohodě předem je možno
individuálně přizpůsobit
na přání školy nebo učitele

