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Dále po proudu řeky
leží Rodinný park
Robinson a v údolí
řeky Jihlávky
zoologická zahrada.

Vydalo statutární město Jihlava v roce 2016 v nákladu 2000 kusů. Graﬁcká úprava Eva Bystrianská.
Foto Eva Bystrianská a koupaliště Vodní ráj. Tisk Nová tiskárna Pelhřimov spol. s r. o.
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Zábavní park Robinson, Pod Jánským kopečkem 5712/38, 586
01 Jihlava, tel. 727 805 237 (recepce), 724 019 180 (ředitel), www.
robinsonjihlava.cz, www.facebook.com/RobinsonJihlava, info@robinsonjihlava.cz
otevřeno: út– pá 10– 19 | so, ne 10–20 | pondělí zavřeno
aktuální vstupné: www.robinsonjihlava.cz

cy

Rodinný park Robinson je největší indoorový zábavní park
v Kraji Vysočina. Na ploše 2500 m2 se nacházejí desítky
originálních dětských atrakcí. A nejen to.
Robinson nabízí zábavu pro každého od 0 do 99 let. Zatímco děti budou řádit v herně, vy si můžete v klidu povídat
u kávy, surfovat na internetu anebo číst noviny. Součástí
parku je totiž restaurace a komfortní zázemí pro dospělé.
A když budete mít chuť, můžete si zařádit s dětmi, neboť
všechny atrakce umožňují přístup dospělým.
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Turistické informační centrum
586 01 Jihlava, Masarykovo náměstí 2
tel.: 565 591 847
586 01 Jihlava, Věžní 1
tel.: 565 591 848
e-mail: tic@jihlava-city.cz

do areálu

www.visitjihlava.eu
kam u řeky.../česky/vnějšek

Vodní ráj
Koupaliště se skládá z vnitřní (kryté) a venkovní části.
Krytý rekreační bazén s plochou 400 metrů čtverečních má celou řadu atrakcí – 92 metrů dlouhý tobogán,
divokou řeku, perličková lůžka, stěnové masážní trysky,
podvodní vzduchovače, vodopády, chrliče, vodní clonu,
kryté dětské brouzdaliště, vířívku, páru, saunu, masáže
a solárium. Kapacita krytého koupaliště je 240 osob. V provozu je celoročně.
Venkovní část areálu se skládá ze systému letních bazénů, které jsou v provozu pouze v letní sezóně. Venkovní
rekreační bazén má plochou 1 313 metrů čtverečních,
součástí venkovního areálu je dlouhý tobogán, 25 metrů dlouhá dvojskluzavka, divoká řeka, perličková lůžka,
masážní trysky, chrliče, velký hřib, vodní clona, podvodní
osvětlení a dvě hřiště pro plážový volejbal a víceúčelové
hřiště s umělým povrchem na tenis, nohejbal a volejbal.
Aquapark Vodní Ráj | Romana Havelky 5a, tel. 567 230 166, vodniraj@smj.cz,
www.vodni-raj.cz
otevřeno – venkovní areál:
červen–září, po–ne 10–19, v závislosti
na počasí
otevřeno – krytá část:
po 14–20 | út–čt, ne 10–20 | pá, so 10–21
aktuální vstupné: www.vodniraj.cz
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Sportovně-relaxační areál
Český mlýn
Sportovně-relaxační areál Český mlýn se nachází na pravém břehu řeky Jihlavy, v blízkosti koupaliště Vodní ráj
a dalších zařízení jako je rodinný park nebo tenisové hřiště. V prostoru bylo vybudováno sportovní centrum a místo pro volnočasové aktivity. Podél řeky byla vybudována
nová cyklostezka, která byla napojena na již existující
stezku podél ulice Romana Havelky. Dále vznikla dráha
a okruh pro in-line bruslení, stezka pro pěší, travnatá plocha pro míčové hry, dětské hřiště a především rozsáhlý
skatepark. Samotný skatepark pomáhali vytvářet vyznavači jízdy „na prkně“. Oba břehy řeky Jihlavy propojila nová
lávka, díky terénním úpravám je umožněn i volný přístup
k řece. Prostor je ideálním místem k trávení volného času
pro rodiny s dětmi, teenegary, amatérské i profesionální
sportovce, seniory. Přímo u areálu se nachází parkoviště.

Zoologická zahrada Jihlava
Zoologická zahrada Jihlava leží v bezprostřední blízkosti centra (zhruba 10 minut pěší chůze) v malebném údolí
řeky Jihlávky v lesoparku Heulos. Zoo je rozdělená do pěti
kontinentů (Evropa, Amerika, Austrálie, Asie a Afrika).
K vidění je téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně
druhů v přírodě ohrožených vyhubením. Na kontinentu

Evropa můžete navštívit skalnaté prostředí se skupinou
tuleňů, na americkém kontinentě lamy, pštrosy, papoušky,
pralesy v Amazonii obývané malými opičkami; na kontinentu Austrálie se setkáte s klokany nebo papoušky, v lesech jihovýchodní Asie skáčou giboni, žijí malajští medvědi
nebo pandy červené, na kontinentě Afrika se v savaně setkáte s žirafami, zebrami, pštrosy, prohlédnout si můžete
i africkou vesnici Matongo, kde žijí plameňáci. Domovem
plazů, obojživelníků a hmyzu je architektonicky jedinečný Tropický pavilon. Budova je víceúrovňová, uvnitř lze
nalézt vrak letadla využitý jako terária, meandrující řeku
nebo vodopád. K Zoo Jihlava patří i environmentální vzdělávací centrum PodpoVRCH, na několika místech je v Zoo
k dispozici občerstvení, dětský koutek a dětské hřiště
s tobogánem i kontaktní zoo. Zoo je otevřena celoročně,
hned u vchodu do Zoo se nachází velké parkoviště.
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava, tel. 567 573 730,
fax: 567 573 728, www.zoojihlava.cz, jizoo@zoojihlava.cz
otevřeno je každý den
po celý rok: květen–září
8.00–18.00 | duben, říjen
9.00–17.00 | listopad–březen
9.00–16.00
aktuální vstupné: www.
zoojihlava.cz

