Tipy na výlety v okolí
Naučná stezka Bohuslava Reynka
Naučná stezka provede návštěvníka místy, kde
se Bohuslav Reynek narodil a žil, kudy chodíval
na mše. Začíná u kostela Nanebevzetí Panny
Marie na Rubešově náměstí v Havlíčkově Brodě
a vede po zelené turistické značce podél potoka
Žabince a přehrady, kolem Grodlova mlýna, pokračuje do Petrkova a odbočuje
k zámku, který byl jeho rodištěm a domovem, a končí u hřbitova ve Svatém Kříži,
kde je pohřben po boku své manželky, francouzské básnířky Suzanne Renaud.
Informační tabule naučné stezky vypovídají nejen o životě umělce, ale také
přinášejí úryvky z jeho básní.

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny – nabízí stálou expozici věnovanou slavnému básníkovi a
novináři Karlu Havlíčku Borovskému, který se nedaleko odsud
narodil. Zájemci si mohou prohlédnout jeho byt s dobovým
nábytkem, Havlíčkovým pianem a řadou osobních předmětů –
v domě, kde dnes muzeum sídlí, totiž básník nějakou dobu
bydlel i se svojí manželkou.
Štáflova Chalupa, park Budoucnost, historická část města

Lipnice nad Sázavou
Státní hrad Lipnice nad Sázavou – jeden z českých
šlechtických hradů, který byl založen kolem roku 1310
mocným rodem pánů z Lichtenburka a přestavěn na
počátku šestnáctého století za Trčků z Lípy. Od roku
1963 je chráněn jako kulturní památka.
Národní památník odposlechu – cyklus úžasných sochařských děl ve stěnách
zatopených žulových lomů nedaleko Lipnice
nad Sázavou.
Tvoří jej:
Bretschneiderovo ucho,
Zlaté oči a Ústa pravdy.

Humpolec
Hrad Orlík – zřícenina hradu s rozhlednou nad vesnicí Rozkoš asi dva kilometry
od Humpolce v okrese Pelhřimov. Stojí na zalesněném kopci
v nadmořské výšce 645 m. Z hradu založeného na
konci čtrnáctého století se dochovaly rozsáhlé zbytky
budov a opevnění. Od roku 1963 je zřícenina chráněna
jako kulturní památka.
Exkurze v pivovaru Bernard, koupaliště Žabák a lanové centrum Pavouk

Jihlava
Zoologická zahrada Jihlava – získala statut zoo v roce 1982,
leží v údolí říčky Jihlávky. V areálu jsou vodní
plochy, zalesněné svahy, louky i skály, a to v
bezprostřední
blízkosti
centra
města. Jihlavská zoo je domovem pro téměř
250 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením.
Zoo se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů.
Vodní ráj, Jihlavské podzemí

Pelhřimov
Muzeum rekordů a kuriozit – v muzeu jsou vystaveny unikátní exponáty, jež se
jinde na světě nevyskytují. Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší,
nejvytrvalejší ... Základem druhé expozice s názvem
Zlaté české ručičky je světově unikátní kolekce
výrobků ze zápalek od p. Tomáše Kordy z Vrchlabí.
Součástí této expozice je volně přístupná zahrada. Obě
expozice propojuje turistická stezka nazvaná Procházka
Českou knihou rekordů, která je dlouhá 2 km a vede
centrem města.
Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo

Pavlov nedaleko Ledče nad Sázavou
Záchranná stanice Pavlov – stará se o handicapované
živočichy, kteří potřebují pomoc. Rozlehlý areál jediné
záchranné stanice pro živočichy na Vysočině. Potěší vás na 70
stálých zvířecích obyvatel expozice.

