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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Lodní doprava na Brněnské přehradě - Skály - přístaviště
0

adresa:

To se mi líbí

web:

Tweet

e-mail:
telefon:

Veverská Bítýška
Fotografie

https://www.dpmb.cz

QR kód

lode@dpmb.cz
546 210 080
49°15'55.51"N 16°27'25.84"E
225m - 261m nad mořem

GPS:

Zobrazit průběh trasy

Přidružené objekty
Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Hotel Rakovec

Dělová špilberská kule

Brno

Generále! To byla ale prda.

cena od 1190 Kč

1/1

další nabídka ubytování

5 km

Přístaviště

Mapa

Trasy

Doporučte známému

13 km

Historie počasí

Lodní doprava na Brněnské přehradě (linka lodní dopravy, 9.6 km) jízdní řád
informace o nadmořské výšce: konec 232 m, nastoupáno 261 m, sestoupáno 23 m, maximální 261 m

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Wellness Infinit Maximus

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
5 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Brno - Kníničky

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska
Text zprávy:

bazén krytý pro veřejnost, stolní tenis venkovní,
kulečník - karambol, sauna pro veřejnost,
půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže
pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, bowling,
petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro
veřejnost

Zajímavosti v okolí
Na Skalách - přírodní památka

I'm not a robot
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Odeslat

Hodnoťte přes Facebook

Junácká louka - přírodní památka

Hodnoťte přes formulář

633 m

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Přidat komentář...

Počasí - Brno
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