
Aktivní výlety a dovolená na řece 
„Vodácká turistika pro všechny”

další programy v Olomouckém kraji – voda, kola, koně, horolezectví, kultura, gastronomie…• 
jednodenní a víkendové plavby po dalších řekách• 
týdenní vodácko–turistická putování  po řekách v tuzemsku i zahraničí• 
speciály:• 

kombinace voda + kola, koně, horolezectví• 
sportovní a seznamovací víkendy • 

dětské a mládežnické vodácké tábory /i s cyklistikou a horolezectvím/• 
vodácko–poznávací výlety a kurzy pro školní a dětské kolektivy• 
fi remní outdoorové programy• 
pobytové programy v Olomouci a CHKO Litovelské Pomoraví• 

Příjemné vodácko–turistické trasy pro všechny i bez vodáckých zkušeností, doprovod 
kvalifi kovaných instruktorů, možnost plavby na raftech i kánoích, potřebné vodácké 
vybavení /lodě, pádla, plovací vesty/ dodává CK.
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Aktivní a odpočinkové pobyty
V létě

v tuzemských i zahraničních horách, u moře, v koňském sedle, na kole…• 
v Chorvatsku, Řecku, Itálii, Španělsku, …• 
poznávací zájezdy do celého světa• 
oblíbené Eurovíkendy po celý rok• 
exotické pobyty a okružní plavby po Středomoří…• 

V zimě
zimní lyžařské zájezdy v tuzemsku i zahraničí• 
jednodenní výlety za sněhem• 
zimní dětské lyžařské tábory• 

Olomouc na kole
s průvodcem

Cestovní kancelář dále nabízí zajímavé projížďky 
na kole po památkách Olomouce a okolí s průvod-
cem. Vybrat si můžete ze dvou tras (9 až 18 km) 
nebo jednodenní či vícedenní cyklistický výlet do 
CHKO Litovelské Pomoraví. Sídlo cestovní kanceláře 
působí i jako Regionální půjčovna kol. 

www.perej.cz

Bližší informace obdržíte v CK PEŘEJ tours
nebo na www.olomoucbiketour.cz

Arabské přísloví praví, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského hřbetu. Neméně objevný je však pro většinu 
smrtelníků i podhled na svět z paluby lodi. Vodácký výlet má 
většina z nás spojený s mládežnickou turistikou, plavkami, teniskami a cákáním, 
ale to zdaleka nemusí být všechno. Netradiční pohled na Olomouc nabízejí 
projížďky na pohodlných šestimístných nafukovacích člunech. Trasa plavby vede 
buď po hlavním toku řeky Moravy, nebo po Mlýnském potoce přímo pod hradbami 
historické části Olomouce. A protože řeka Morava před Olomoucí protéká lužními 
lesy malebné přírodní rezervace evropského významu – „Chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví“, nabízí se i varianta nevšedního půldenního nebo celodenního 
programu, která jistě obohatí i Váš pobyt v olomouckém regionu.

Vyhlídkové plavby
historickou Olomoucí

místo nalodění a vylodění
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prostřednictvím nabídky produktů informačního centra! 

   1 Sloup Nejsvětější 
Trojice

   2 Radnice s orlojem
   3 Románský biskupský 

palác
   4 Katedrála sv. Václava
   5 Chrám sv. Mořice
   6 Arcibiskupský palác
   7 Kostel Panny Marie 

Sněžné

   8 Kostel sv. Michala
   9 Kaple sv. Jana 

Sarkandra
10 Caesarova kašna
11 Herkulova kašna
12 Merkurova kašna
13 Neptunova kašna
14 Jupiterova kašna
15 Kašna Tritonů
16 Ariónova kašna

17 Jezuitský konvikt
18 Terezská brána
19 Tereziánská zbrojnice
20 Kapucínský kostel

Horní náměstí – podloubí radnice
779 11 Olomouc
Otevřeno: denně 9.00–19.00 hod.
tel.: 585 513 385, 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu | http://tourism.olomouc.eu

Informační centrum 
OLOMOUC

Od sezony 2010 je možné vybrat si z následujících prohlídek města:

Olomouc 
v kostce

Cestovní kancelář PEŘEJ tours s.r.o.
Třída Svobody 39, 779 00  Olomouc

 tel./fax/zázn.: 585 313 176 
mobil: 603 113 344

e-mail: perej@perej.cz • www.perej.cz

prohlídka 
s novým mul-

timediálním 
průvodcem

s audioprů-
vodcem

Poznejte Olomouc – metropoli úrodné Hané, starobylé město s nejstarší 
moravskou univerzitou a 2. největší památkovou rezervací v ČR, domov 
moravských údělných knížat i sídlo arcibiskupství. 

Navštivte historické centrum s ojedinělým orlojem i sloupem Nejsvětější 
Trojice – památkou UNESCO, obdivujte kvetoucí areál Flory Olomouc 
a ochutnejte gastronomické speciality našeho regionu, jimiž jsou Pravé 
olomoucké tvarůžky a pivo.

Využijte novinek a oblíbených produktů informačního centra! 
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Plavba CHKO po řece Moravě na nafukovacím člunu vedeném instruktorem
Projížď ka na horských kolech  po cyklostezce v CHKO podél řeky Moravy

Obě varianty procházejí kouzelnou scenérií nejhezčí moravské řeky, klikatící 
se údolní nivou nedotčené krajinné přírodní rezervace se vzácnou fl órou i faunou, 
obklopenou komplexem lužních lesů, v nichž má místo i bobr evropský.

Další alternativní možnosti na trase:
návštěva kulturních památek – hrady Bouzov, Úsov, Příkazy /Hanácký skanzen/• 
návštěva přírodních zajímavostí – Mladečské jeskyně, Arboretum Bílá Lhota• 
návštěva technické zajímavosti – funkční vodní elektrárny z roku 1921 • 
projížďka na koních nebo v kočáře taženém koňmi• 
prohlídka pivovaru Litovel s ochutnávkou piva• 
návštěva muzea výroby „Pravých olomouckých tvarůžků“ s ochutnávkou• 
posezení ve stylové Rybářské baště• 

Duben–Říjen
denně dle objednávky

Cena:
• 3590 Kč/den/skupina do 6 osob

(tj. 1 raft nebo do 6 horských kol)

Cena zahrnuje:  
dopravu a zapůjčení sportovního vybavení, (člu-• 
ny, vesty, pádla, horská kola a ochranné přilby)
dopravu účastníků z místa ubytování • 
/Olomouc/ a zpět
český odborný a technický doprovod • pojištění • 

Alternativní služby za úhradu:
projížďka na koních nebo v kočáře taženém koňmi• 
návštěva hradu Bouzov /nejvýznamnější moravský hrad, sbírky/• 
návštěva hradu Úsov /expozice loveckých trofejí a lesnictví/• 
návštěva Mladečských jeskyní /labyrint chodeb a krápníků/• 
návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazech /lidová architektura/• 
prohlídka pivovaru Litovel s ochutnávkou piva• 
návštěva muzea výroby „Pravých olomouckých tvarůžků“ + ochutnávka• 
ubytování v penzionu• 
příplatek za cizojazyčného průvodce• 
Možnost i vícedenních zájezdů• 

Uvedené programy lze objednat i pro malé skupiny již od 3 osob
v CK PEŘEJ tours• 
ve vybraných ubytovacích zařízeních• 
v informačních centrech v Olomouci i dalších městech v Olomouckém kraji• 

Výlety po vodě i po souši
do CHKO Litovelské Pomoraví

I. trasa po hlavním toku přes Letnou kolem Klášterního Hradiska /3 km/
II. trasa po Mlýnském potoku pod hradbami historické časti /3 km/
III. trasa částí CHKO Litovelské Pomoraví /5 km/ a dále po trase I /3 km/
IV. trasa částí CHKO Lit. Pomoraví po Mlýnském potoku /9 km/ a dále po trase II /3 km/

V. trasa po hlavním toku z Olomouce do Tážal meandry a nedotčenou přírodou /7 km/

U varianty I a II spatříte Olomouc s jejími historickými 
památkami a řadou mostů z paluby člunu vedeného 
instruktorem, u varianty III a IV pak navíc i část CHKO 
Litovelské Pomoraví.

Další alternativní možnosti:
prohlídka historické části města  Olomouce • 
návštěva Zoologické zahrady a poutního místa • 
na Sv. Kopečku u Olomouce
noční plavby Olomoucí – romantická plavba • 
s lampiony kolem osvětlených památek (trasa I, II)

Březen–Listopad
denně dle objednávky

Cena:
trasa I, II: • 
trasa III, IV:• 
trasa V:• 

Cena zahrnuje:  
dopravu a zapůjčení vodáckého vybavení /raft, ev. kánoe, pádla, plovací vesty/• 
dopravu účastníků z místa ubytování /Olomouc/ a zpět• 
český odborný a technický doprovod• 

Alternativní služby za úhradu:
prohlídka historické části Olomouce s průvodcem  • 350 Kč/skupina
noční plavba osvětlenou Olomoucí – příplatek  • 450 Kč/skupina
příplatek za cizojazyčného průvodce•   300 Kč/skupina

Výletní plavby po řece Moravě
historickou Olomoucí

Nově zavedené vyhlídkové 
plavby na raftech pod krás-
nými památkami města 

Olomouce po ramenu řeky 
Moravy Mlýnském potoku. 

Plavby budou organizovány 
každou středu (v červenci a srpnu 

i každý pátek) po dobu letní sezony 
od května do října v době 10–17 hodin a při význam-
ných událostech pořádaných v Olomouci. 

Na Horním 
náměstí 
bude u orloje 
označené místo, 
kde bude stát mikrobus CK PEŘEJ 
tours. Na tomto místě si můžete plavbu 
objednat a ihned uhradit. Každou celou 
hodinu můžete vyrazit na netradiční 
prohlídku historického centra města 
Olomouce. 

Mikrobus vás odveze z náměstí na ná-
stupní místo do parku pod novogotickou 
katedrálu Sv. Václava. Zde po krátké 
instruktáži a informaci o trase dostanete 
pádlo vestu a poté s instruktorem na-
sednete do raftu přímo pod katedrálou 
a vychutnáte si plavbu, která vede 
pod Přemyslovským palácem, přes Bezru-
čovy sady, tzv. „Výpad“, podél starobylých 
olomouckých hradeb s výhledem na kos-
tel sv. Michala ze 17. století s bývalým 
dominikánským klášterem, kolem Bota-
nické zahrady Michalským stromořadím 
k mostu u Tržnice (tř. 17. listopadu). 

Na konci vás již bude opět čekat mikrobus, který vás odveze zpět do centra města 
k orloji. Trasa je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi. Délka trasy je cca 2 km.

220 Kč/os/hod
90 Kč/os
70 Kč/os
50 Kč/os
70 Kč/os

100 Kč/os
100 Kč/os
500 Kč/os/noc
300 Kč/skupina

1190 Kč/projížď ka – 1 trasa/skupina do 6 osob
1790 Kč/projížď ka – 1 trasa/skupina do 6 osob
1490 Kč/projížď ka – 1 trasa/skupina do 6 osob

Olomouce po ramenu řeky 
Moravy Mlýnském potoku. 

Plavby budou organizovány 
každou středu (v červenci a srpnu 

i každý pátek) po dobu letní sezony 

90 Kč

V. trasanovinka

za osobu

pouze

půjčovna a výletní plavby na motorových prámech 
v Olomouci

Více informací v CK PEŘEJ tours

NOVĚ připravujeme:Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií.

Produkt byl vydán za fi nanční podpory města Olomouce.

TIP: Jak nejlépe využít ORC a ušetřit

Tipy na výlet jsou uvedeny v cenách pro 2 dospělé osoby a 1 dítě 6–15 let s využitím 48 hodinové. 
Olomouc region Card získané k pobytu Olomouckým krajem z raftu do hradů. 

Olomouckým krajem
z raftů do hradů

250 Kč

za osobu

AKCE

Cena zahrnuje:
• 1x výletní plavbu historickou Olomoucí
• 1x 48 hod OLOMOUC region CARD (ORC)
• 1x praktická brožura pro putování Olomouckým krajem

Co je to OLOMOUC region CARD?
Speciální slevová turistická karta, se kterou po dobu dvou dnů získáte 
zdarma vstupy do 74 atraktivních míst v Olomouckém kraji a další vý-
znamné slevy od řady poskytovatelů služeb, např. restaurace, bazény, 
atrakce atd. Celkem přes 190 míst. Karta se aktivuje zapsáním času, kdy 
ji poprvé použijete, a od této chvíle má platnost 48 hod. Ke kartě, kterou 
obdržíte při příjezdu, dostanete zdarma i praktickou brožuru, ve které 
najdete všechny podrobnosti o jednotlivých turistických cílech. 
Více na www.olomoucregioncard.cz

Ideální jako rodinný výlet nebo výlet s přáteli.
Doporučíme Vám ubytování dle Vašeho přání.

(nutno objednat 2 dny předem, min počet osob na raftu: 4)

1. ½ den

3. ½ den

bez slevové karty  2587 Kč
se slevovou kartou         0 Kč

městská doprava Olomouc – zdarma, Olomouc v kostce 
– prohlídka s průvodcem, Moravské divadlo

Arcidiecézní muzeum, prohlídka Olomouc v kostce 
a radniční věž, Sbírkové skleníky, Botanická zahrada 
s rozáriem, Aquapark nebo plavecký stadion

Golf Club Olomouc (Dolany-Véska), Veteran Arena/
Muzeum historických vozidel

    2. den

Bavte se a šetřete s Peřej Tours!

Co je to OLOMOUC region CARD?
Speciální slevová turistická karta, se kterou po dobu dvou dnů získáte 
zdarma vstupy do 74 atraktivních míst v Olomouckém kraji a další vý-
znamné slevy od řady poskytovatelů služeb, např. restaurace, bazény, 

(nutno objednat 2 dny předem, min počet osob na raftu: 4)

Szczegółowe informacje o karcie turystycznej

Ausführliche Informationen zu der touristischen Karte

Detailed information about the tourist card

Podrobné informace k turistické kartě

pro rok 2010

Karta, se kterou ušetříte!

Touristikkarte, mit der Sie sparen können.

A tourism card that saves you money.

Karta turystyczna, z która zaoszczedzisz.˛
˛

Bavte se a šetřete s Peřej Tours!

Ausführliche Informationen zu der touristischen Karte
Touristikkarte, mit der Sie sparen können.

A tourism card that saves you money.

Detailed information about the tourist cardA tourism card that saves you money.

Tato nabídka získala na BVV ocenění  GRAND PRIX REGIONTOUR  2004 a 2006.

Vyhlídková
plavba

bude u orloje 
označené místo, 

novinka
sezony


