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^ rmcn • rt w^r-j i
Kulturní památka v novogo-
tickém stylu. Dříve škola, dnes
budova radnice. Prodej pro-
pagačních předmětů i turis-
tických vizitek. Veřejné toale-
ty, bezbariérový přístup, wi-fi.

O Po, St 7:30-17
Út,Čt,Pá8-14
So 8-14 (červen-zářf)

»

-B- 596092111 www.mesfo-Dohumm.c2

^^i[cr^^Mij;fir3T
Kulturní památka v novorenesančním stylu. Jedno z nejmodernějších nádraží v ČR.
Nabízí přímé spojení na mošnovské letiště.
-a? 972 756 466

AUW.llWJ

/iště, veřejné to

i1»ii»j;fíy4ai

y (v pivnici).

iriuiwq^diiii^n

Krytý plavecký i relaxační
bazén, venkovní vyhřívaný
bazén, 45metrový tobogán,
whirpooly, dětská brouzdali-
stě, masážní lavice, saunový
svět, sudová sauna, Kneippův
chodník, zážitkové sprchy, fit-
ness centrum, masáže. Wi-fi. ^-

O Po-Pá 12-21, So-Ne 8-21
-a? 596092300 i& www.bosDor.info

a^k<Mfj^ri

Výjimečný penzion s proskleným schodištěm se 187 scho-
dy vznikl přestavbou vodojemu z roku 1935. V březnu
se zde vždy soutěží v Běhu do schodů. Nachází se v těsné
blízkosti aquacentra, sportovní haly a zimního stadionu.
Ubytovat se v něm může až 36 lidí. V nejvyšších patrech je
vyhlídka a restaurace. Penzion se honosí titulem Nejlepší
investice roku 2006. Jméno pro něj navrhovala veřejnost
a poslala 649 námětů. Prodej propagačních předmětů i
turistických vizitek. Bezbariérový přístup, wi-fi.
O Po-Neó-24
-a* 596082310 Ě] www.bosDor.info L

i1»yj4^hlij^=icrii;

Zábavné golfové hřiště s osmnácti draha-
mi. Ty mají různé terénní nerovnosti, vy-
výšeniny, boule, vodní pasti nebo písečné
bunkry podobně jako u klasického golfu.
Dominantou hřiště je vodopád s potů-
čkem a dvěma jezírky. Tři pétanque hřiště,
curling na koberci, ruské kuželky. Občerst-
vení, dětské atrakce. Wi-fi.

O Po-Ne 9-21 (duben-září)
březen, říjen (podle počasí)

'B' 596092300 & www.bosDor.info

riFinn^i^i

Unikátní lanová atrakce pro všechny gene-
ráče v parku Petra Bezruče. Šest dřevěných
věží spojují na dvou patrech lanové stezky
s různými překážkami a průlezy mezi pat-
ry. Nechybí skluzavka ani tobogán. Wi-fi,
bezbariérový přístup, veřejné toalety, ob-
čerstvení.

O 5-21 (duben-záfí), 5-18 (ríjen-bfezen)
'a* 596016530 (Ě) www.bospor.info

í'-"'''^^.; •?"~^'

Zrekonstruovaný areál s digitálním projektorem v parku Petra Bezruče má kapacitu
700 míst. V létě promítá za každého počasí. Občerstvení, bezplatná půjčovna dek a re-
pelentů. Bezbariérový přístup, veřejné toalety.
O červenec (od 21:15 hodin), srpen (od 20:30 hodin)
-a? 596 012 124 & www.tóbohum/n.cz

Objekt těžkého opevnění
u dálnice a hraničního pře-
chodu do Polska. Tvoří jej dvě
pevnůstky spojené podzem-
ní chodbou. Jde o jedinou
stavbu tohoto druhu v ce-

lem pevnostním systému.
Bunkr je kulturní památkou.

®So-Ne, svátky 14-18
[duben-září), jindy (po telefonické domluvě)
"B* 604 148 470, 732 450 251 & www.bunkr-bohumin.cz

^'mífZ4_^' !^

Poutní místo, v jádru pozdně gotická stav-
ba. Nachází se zde milostný obraz Panny
Marie Růžencové-Starobohumínské. Mod-

litba k němu prý uzdravuje nemocné.
O během bohoslužeb

jindy (po telefonické domluvě)
-S? 596013015
Es htti}://rkf-stbohumin.webnode.cz/

L4.1^ťM^«
Hotel, restaurace, společenský sál. Zrekon-
struovaná secesní kulturní památka z roku
1907.Vinfocentrujsou k vidění čtyři sta let
staré zvony z nedaleké věže kostela Na-
rození Panny Marie. Prodej propagačních
předmětů i turistických vizitek. Veřejné to-
alety, wi-fi.
-B- 555 506 606
itís www.podzelenvm.cz

^

FodZetenym

Sakrální stavba z 18. století. V její blízkos-
ti stávala poustevna. Ta zanikla, ale kaple
stojí dodnes a je kulturní památkou. Vedle
ní najdete infotabuli s odpočívkou.
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Přírodní památka, přes níž vede značená devítikilometrová naučná stezka.Ta je vhodná
pro pěší, ale zvládnou ji i cyklisté. Celkem má 17 zastavení, na trase je šest naučných
tabulí a tři odpočívky. Řeka Odra je atraktivní i pro vodáky.
ď-i www.meandrvodrv.wz.cz

T
Bezplatná půjčovna raftů, kánoí a dalšího
příslušenství pro sjezd meandrů řeky Odry
u domu Pod Zeleným dubem, odevzdání
v Zabetkowě (PL) za silničním mostem.
Rezervace pouze prostřednictvím webu.
Provozují dobrovolní hasiči.

O So-Ne. svátky 9-14 (cervenec-září),
jindy (po telefonické domluvě)
•s* 731 130686 i^i www.mesto-bohumin.cz/cz/volnv-cas/rezervace-lodi/

t:-JS.

Nejmenší náměstí v ČR o rozloze 56 m2. Je zapsá-
no v České knize rekordů. Leží zde i hraniční ká-
měn z roku 1742 s císařskou korunou, který byl
nalezen v roce 2004 poblíž soutoku Odry a Olše
(195 m. n. m.), což je nejnižší místo v Moravskoslez-
ském kraji.
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Přírodní koupaliště vzniklo díky těžbě štěrkopísku. Koupání je možné na severní straně,
kde je pláž, atrakce pro děti, plošina do vody pro bezbariérový přístup, hřiště pro plážo-
vy volejbal, občerstvení i veřejné toalety.

yii - >T:

Voliéra s okrasnými ptáky z několika světových kontinentů v parku Petra Bezruče. Atrak-
tivní od jara do podzimu hlavně pro rodiny s dětmi a mateřské školky.

Vysvětlivky: turistické zná m kove místo informační centrum O otevírací doba "B* telefon www stránky


