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Aktywne wycieczki i urlop na rzece 
     „Turystyka wodniacka dla wszystkich”

inne programy w Kraju Ołomunieckim – woda, rowery, konie, alpinizm, kultura, • 
gastronomia…
rejsy jednodniowe i weekendowe po innych rzekach• 
tygodniowa wędrówka wodniacko-turystyczna po rzekach w kraju i za granicą• 
oferty specjalne:• 

kombinacja woda + rowery, konie, wspinaczka• 
weekendy sportowe i zapoznawcze • 

dziecięce i młodzieżowe obozy wodniackie /również z turystyką rowerową i wspinaczką/• 
wycieczki wodniacko-poznawcze i kursy dla kolektywów szkolnych i dziecięcych• 
fi rmowe programy outdoorowe• 
programy pobytowe w Ołomuńcu i parku krajobrazowym CHKO Litovelské Pomoraví• 

Przyjemne trasy wodniacko-turystyczne dla wszystkich i bez wodniackiego doświadcze-
nia, pod opieką doświadczonych instruktorów, możliwość rejsu na raftach i kanadyjkach, 
potrzebne wyposażenie wodniackie /łodzie, wiosła, kapoki/ zapewnia biuro podróży.

Rejsy wycieczkowe
na raftach

    
     

    w
 Ołomuńcu i okolicy

zabytkowym Ołomuńcem

Rejsy
widokowe

Inne oferty biura podróży 
CK Peřej toursMapa rejsu widokowegoPoznaj Ołomuniec

Aktywne i wypoczynkowe pobyty
W lecie

w krajowych i zagranicznych górach, nad morzem, w siodle, na rowerze...• 
w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, ...• 
wycieczki poznawcze do całego świata• 
popularne Euroweekendy przez cały rok• 
egzotyczne pobyty i rejsy po Morzu Śródziemnym...• 

W zimie
zimowe wycieczki narciarskie w kraju i za granicą• 
wycieczki jednodniowe za śniegiem• 
zimowe dziecięce obozy narciarskie• 

Ołomuniec na rowerze 
z przewodnikiem

Biuro podróży oferuje również ciekawe przejażdżki 
do zabytków Ołomuńca i po okolicy z przewodni-
kiem. Można wybrać dwie trasy (od 9 do 18 km) 
ewentualnie jednodniową lub kilkudniową wyci-
eczkę rowerową do parku krajobrazowego CHKO 
Litovelské Pomoraví. W siedzibie biura podróży jest 
też Regionalna wypożyczalnia rowerów. 

www.perej.cz

Bliższe informacje uzyskasz w biurze podróży 
CK PEŘEJ tours lub na www.olomoucbiketour.cz

Arabskie przysłowie mówi, że świat jest najpiękniejszy 
z końskiego grzbietu. Nie mniej odkrywcze jest jednak dla większości 
śmiertelników spojrzenie na świat z pokładu łodzi. Wyprawy wodniackie większość 
z nas kojarzy z turystyką młodzieżową, kąpielówkami, tenisówkami i chlapaniem 
się w wodzie, ale to wcale nie musi być wszystko. Nietradycyjne spojrzenie na 
Ołomuniec przynoszą przejażdżki na wygodnych sześcioosobowych gumowych 
łodziach. Trasa rejsu prowadzi głównym biegiem rzeki Moravy, lub jej odnogą 
Mlýnský potok bezpośrednio pod murami miejskimi zabytkowej części Ołomuńca. 
A ponieważ rzeka Morava płynie przez lasy łęgowe malowniczego rezerwatu 
przyrody o europejskim znaczeniu – „Chronionego parku krajobrazowego 
Litovelské Pomoraví“, istnieje też wariant niecodziennej wycieczki na pół dnia lub 
na cały dzień, która z pewnością wzbogaci Twój pobyt w regionie ołomunieckim.

Rejsy widokowe przez 
zabytkowy Ołomuniec

miejsce wsiadania i wysiadania

miejsce odjazdu

Mapa miasta Ołomuńca
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za pośrednictwem oferty produktów centrum informacyjnego! 

   1 Słup Trójcy 
Przenajświętszej

   2 Ratusz z kurantami
   3 Romański pałac 

biskupi
   4 Katedra św. Wacława
   5 Świątynia 

św. Maurycego
   6 Pałac arcybiskupi
   7 Kościół Panny Marii 

Śnieżnej

   8 Kościół św. Michała
   9 Kaplica św. 

Jana Sarkandera
10 Fontanna Cezara
11 Fontanna Herkulesa
12 Fontanna Merkurego
13 Fontanna Neptuna
14 Fontanna Jupitera
15 Fontanna Trytonów
16 Fontanna Ariona
17 Konwikt jezuicki

18 Brama terezjańska
19 Arsenał terezjański
20 Kościół kapucynów

rynek Horní náměstí – podcienie ratusza
779 11 Olomouc
Czynne: codziennie w godz. 9.00–19.00
tel.: 00420 585 513 385, 00420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu | http://tourism.olomouc.eu

Centrum informacyjne 
OŁOMUNIEC

Od sezonu 2010 można wybrać z następujących możliwości 
zwiedzania miasta:

Ołomuniec 
v kostce

Biuro podróży PEŘEJ tours s.r.o.
Třída Svobody 39, 779 00  Olomouc

 tel./fax: 00420 585 313 176 
mobil: 00420 603 113 344

e-mail: perej@perej.cz • www.perej.cz

zwiedzanie 
z nowym 

przewodni-
kiem multime-

dialnym

z audio prze-
wodnikiem

Poznaj Ołomuniec – metropolię urodzajnego regionu Haná, zabytkowe 
miasto z najstarszym morawskim uniwersytetem i drugim co do wielkości 
rezerwatem zabytków w RCz, siedzibę morawskich udzielnych książąt 
i siedzibę arcybiskupstwa. 

Odwiedź zabytkowe centrum z unikalnymi kurantami i słupem Trójcy 
Przenajświętszej – zabytkiem UNESCO, podziwiaj kwitnący areał Flory 
Ołomuniec i spróbuj specjalności gastronomicznych naszego regionu, 
którymi są oryginalne serki ołomunieckie i piwo.

Skorzystaj z nowości i popularnych produktów centrum informacyjnego! 

po kościołach 
i kaplicach

z wieży 
ratuszowej

na rowerze

na rafcie

na życzenie 
z naszym pr-

zewodnikiem

z końskiego grzbietu. Nie mniej odkrywcze jest jednak dla większości 

 Kościół kapucynów

nasza
RADA

ńcem

90 CZK
za osobę

PROMOCJA



Rejs przez park krajobrazowy po rzece Morava pontonem pod opieką 
instruktora
Przejażdżka na rowerach górskich ścieżką rowerową w parku 
krajobrazowym wzdłuż rzeki Moravy

Oba warianty prowadzą przepiękną scenerią najpiękniejszej morawskiej rzeki, wijącej 
się niwą nietkniętego parku krajobrazowego i rezerwatu przyrody z cenną fl orą i fauną, 
otoczoną kompleksem lasów łęgowych, w których występuje też bóbr europejski.

Następne możliwości na trasie:
zwiedzanie zabytków kultury – grody Bouzov, Úsov, Příkazy /Hanacki skansen/• 
zwiedzanie atrakcji przyrodniczych – jaskinie Mladečské jeskyně, Arboretum Bílá Lhota• 
zwiedzanie ciekawostki technicznej – działającej elektrowni wodnej z 1921 roku • 
przejażdżka konno lub bryczką• 
zwiedzanie browaru Litovel z degustacją piwa• 
zwiedzanie muzeum produkcji „Oryginalnych • 
serków ołomunieckich“ z degustacją
posiedzenie w stylowej restauracji Rybářská bašta• 

Kwiecień–Październik
codziennie według zamówienia

Cena:      3590 CZK/dzień/grupa do 6 osób
                   (tj. 1 raft lub 6 rowerów górskich)

Cena obejmuje:  
przewóz i wypożyczenie sprzętu sportowego, • 
(łodzie, kapoki, wiosła, rowery górskie i kaski)
przewóz uczestników z miejsca zakwaterowania • 
/Ołomuniec/ i z powrotem
czeska opieka fachowa i techniczna ubezpieczenie•  

Alternatywne odpłatne usługi:
przejażdżka konno lub bryczką• 
zwiedzanie grodu Bouzov /najbardziej znany morawski gród, zbiory/• 
zwiedzanie grodu Úsov /ekspozycja trofeów myśliwskich i leśnictwa/• 
zwiedzanie jaskiń Mladečské jeskyně labirynt korytarzy i nacieków/• 
zwiedzanie Hanackiego skansenu w miejscowości Příkazy • 
/architektura ludowa/
zwiedzanie browaru Litovel z degustacją piwa• 
zwiedzanie muzeum produkcji „Oryginalnych serków ołomunieckich“ • 
+ degustacja
nocleg w pensjonacie• 
dopłata za przewodnika obcojęzycznego• 
Możliwość również wycieczek kilkudniowych• 

Podane programy można też zamówić 
dla małych grup już od 3 osób

w biurze podróży CK PEŘEJ tours • 
Ołomuniec
w wybranych obiektach noclegowych• 
w centrach informacyjnych • 
w Ołomuńcu i innych miastach 
w Kraju Ołomunieckim

Wycieczki po wodzie i lądzie do parku 
krajobrazowego CHKO Litovelské Pomoraví

I. trasa głównym biegiem rzeki przez dzielnicę Letná koło klasztoru Klášterní Hradisko /3 km/
II. trasa odnogą Mlýnský potok pod murami miejskimi zabytkowej części miasta /3 km/
III. trasa przez część parku krajobrazowego CHKO Litovelské Pomoraví /5 km/ 

i dalej trasą I /3 km/
IV. trasa przez część parku krajobrazowego CHKO Lit. Pomoraví odnogą Mlýnský potok 
 /9 km/ i dalej trasą II /3 km/

    V. trasa głównym biegiem rzeki z Ołomuńca do miejscowości Tážaly meandrami 

    i nietkniętą przyrodą /7 km/

W Wariancie I i II obejrzysz Ołomuniec z jego zabytkami 
i szeregiem mostów z pokładu łodzi prowadzonej przez 
instruktora, w Wariancie III i IV dodatkowo również część 
parku krajobrazowego CHKO Litovelské Pomoraví.

Następne alternatywy:
zwiedzanie zabytkowej części miasta Ołomuńca • 
zwiedzanie ogrodu zoologicznego i sanktuarium na • 
wzgórzu Sv. Kopeček koło Ołomuńca
nocne rejsy Ołomuńcem – romantyczny rejs z lampio-• 
nami koło oświetlonych zabytków (trasa I, II)

Marzec–Listopad  codziennie według zamówienia

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

Cena obejmuje:  
przewóz i wypożyczenie sprzętu wodniackiego /raft, ew. kanadyjka, wiosła, kapoki/• 
przewóz uczestników z miejsca zakwaterowania /Ołomuniec/ i z powrotem• 
czeska opieka fachowa i techniczna• 

Alternatywne odpłatne usługi:
zwiedzanie zabytkowej części Ołomuńca z przewodnikiem      • 350 CZK/grupa
nocny rejs oświetlonym Ołomuńcem – dopłata      • 450 CZK/grupa
dopłata za przewodnika obcojęzycznego•       300 CZK/grupa

Rejsy wycieczkowe na raftach po 
rzece Morava zabytkowym Ołomuńcem

Nowo wprowadzone rejsy 
widokowe na raftach pod 
pięknymi zabytkami miasta 

Ołomuńca odnogą rzeki Mo-
ravy Mlýnský potok. Rejsy będą 

organizowane w każdą środę 
(w lipcu i sierpniu również w każdy 

piątek) w sezonie letnim od maja do 
października w godzinach 10.00–17.00 oraz przy okazji 
ważnych wydarzeń mających miejsce w Ołomuńcu. 

Na rynku 
Horní náměstí 
będzie przy ku-
rantach oznaczone 
miejsce, gdzie będzie stać mikrobus 
biura podróży CK PEŘEJ tours. 
W tym miejscu można rejs zamówić i na 
miejscu zapłacić. O każdej pełnej godzi-
nie możesz wybrać się na nietradycyjne 
zwiedzanie zabytkowego centrum 
miasta Ołomuńca. 

Mikrobus odwiezie Cię z rynku na 
miejsce rozpoczęcia rejsu do parku pod 
neogotycką katedrą św. Wacława. Tu po 
krótkim instruktażu i informacji o trasie 
dostaniesz wiosło i kapok a potem z in-
struktorem wsiądziesz na raft bezpośred-
nio pod katedrą i popłyniesz w rejs, który 
prowadzi pod Pałacem Przemyślidów, 
przez park Bezručovy sady, tzw. „Výpad“, 
wzdłuż zabytkowych murów miejskich 
z widokiem na kościół św. Michała z XVII 
wieku z byłym klasztorem dominikanów, 
koło Ogrodu botanicznego aleją Michal-
ské stromořadí do mostu koło Targowiska 
(aleja tř. 17. listopadu). 

Na końcu będzie na was czekać mikrobus, który odwiezie Cię z powrotem do centrum 
miasta pod kuranty. Trasa jest łatwa, nadaje się też dla rodzin z dziećmi. Długość trasy 
wynosi ok. 2 km.

Ołomuńca odnogą rzeki Mo-
ravy Mlýnský potok. Rejsy będą 

organizowane w każdą środę 
(w lipcu i sierpniu również w każdy 

piątek) w sezonie letnim od maja do 

90 CZK

 /9 km/ i dalej trasą II /3 km/

    

    i nietkniętą przyrodą /7 km/

nowość

za osobę

tylko

wypożyczalnia i rejsy wycieczkowe na łodziach 
motorowych w Ołomuńcu

Więcej informacji w biurze podróży CK PEŘEJ tours

NOWO przygotowujemy:Projekt ten jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską.

Produkt wydano z pomocą fi nansową miasta Ołomuńca.

POMYSŁ NA WYCIECZKĘ: 
Jak najlepiej wykorzystać ORC i zaoszczędzić

Warianty wycieczek są podane w cenach dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka w wieku 6–15 lat 
z wykorzystaniem 48 godz. Olomouc region Card uzyskanej na pobyt w Kraju Ołomunieckim 
z raftu do grodów.

Krajem Ołomunieckim 
z raftów do grodów

Krajem Ołomunieckim 250 CZK

za osobę

PROMOCJA

Cena obejmuje:
• 1x rejs wycieczkowy zabytkowym Ołomuńcem
• 1x 48 godz. karta OLOMOUC region CARD (ORC)
• 1x praktyczna broszura o wędrówkach Krajem Ołomunieckim

Co to jest OLOMOUC region CARD?
Specjalna turystyczna karta zniżkowa, z którą w ciągu 2 dni otrzymasz bez-
płatny wstęp na 74 atrakcyjne miejsca w Kraju Ołomunieckim i inne znaczne 
zniżki od szeregu usługodawców, np. restauracje, baseny, atrakcje itd. W su-
mie ponad 190 miejsc. Kartę aktywuje się zapisując czas pierwszego użycia, 
od tej chwili jest ważna 48 godz. Z kartą, którą otrzymasz po przyjeździe, 
dostaniesz bezpłatnie również praktyczną broszurę, w której znajdziesz 
wszystkie szczegóły o poszczególnych destynacjach turystycznych.  
Więcej na www.olomoucregioncard.cz

 Idealne jako wycieczka rodzinna lub z przyjaciółmi.
                                    Polecimy Ci noclegi według Twoich życzeń.

(konieczne zamówienie z 2-dniowym wyprzedzeniem, min. liczba osób na rafcie: 4)

1. ½ dnia

3. ½ dnia

bez karty zniżkowej  2587 CZK
z kartą zniżkową         0 CZK

komunikacja miejska Ołomuniec – bezpłatnie, 
Ołomuniec v kostce – zwiedzanie z przewodnikiem, 
Teatr Morawski
Muzeum archidiecezjalne, zwiedzanie Ołomuniec w 
kostce i wieża ratuszowa, Cieplarnie, Ogród botanicz-
ny z rozarium, Park wodny lub stadion pływacki

Golf Club Ołomuniec (Dolany–Véska), Veteran Arena/
Muzeum zabytkowych pojazdów

    2. dzień

Baw się i oszczędzaj z Peřej Tours!

Co to jest OLOMOUC region CARD?
Specjalna turystyczna karta zniżkowa, z którą w ciągu 2 dni otrzymasz bez-
płatny wstęp na 74 atrakcyjne miejsca w Kraju Ołomunieckim i inne znaczne 
zniżki od szeregu usługodawców, np. restauracje, baseny, atrakcje itd. W su-
mie ponad 190 miejsc. Kartę aktywuje się zapisując czas pierwszego użycia, 
od tej chwili jest ważna 48 godz. Z kartą, którą otrzymasz po przyjeździe, 
dostaniesz bezpłatnie również praktyczną broszurę, w której znajdziesz 
wszystkie szczegóły o poszczególnych destynacjach turystycznych.  
Więcej na www.olomoucregioncard.cz

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.˛
˛

                                    Polecimy Ci noclegi według Twoich życzeń.

Baw się i oszczędzaj z Peřej Tours!

Ausführliche Informationen zu der touristischen Karte

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

                                    Polecimy Ci noclegi według Twoich życzeń.

Detailed information about the tourist card

Oferta ta zdobyła na targach w Brnie nagrodę GRAND PRIX REGIONTOUR 2004 i 2006.

Rejs 
widokowy

Horní náměstí
będzie przy ku-
rantach oznaczone 
miejsce, gdzie będzie stać mikrobus 

nowość 

sezonu

1190 CZK/przejażdżka – 1 trasa/grupa do 6 osób
1790 CZK/przejażdżka – 1 trasa/grupa do 6 osób
1490 CZK/przejażdżka – 1 trasa/grupa do 6 osób

220 CZK/os./godz.
90 CZK/os.
70 CZK/os.
50 CZK/os.
70 CZK/os.

100 CZK/os.
100 CZK/os.

500 CZK/os./noc
300 CZK/os./noc


