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W jakich językach
obcych mówi
przewodnik?
Językiem standardowym jest język
czeski, ale dysponujemy również
drukowanymi tekstami w języku
angielskim, niemieckim i polskim.
Istnieje również możliwość zarezerwowania przewodnika z innym językiem europejskim za dopłatą 300Kč/
grupa. Więcej informacji w biurze.

Gdzie zaczynamy?
Start i meta mieści się przy siedzibie biura podrórzy PEŘEJ tours,
Třída Svobody 39, na rogu ulic Laffajetowej i Třída Svobody.
Na przeciwko biura jest parking.
Zbiórka zawsze 10 min przed czasem rozpoczęcia wycieczki.

D

Wycieczki w innym
terminie?
Biuro podrórzy PEŘEJ tours,
oferuje możliwośc zorganizowania wycieczki rowerowej w jakimkolwiek innym terminie dla min.
4 osób. Oferta skierowana jest
do mniejszych grup, szkół, firm
lub uczestników różnych spotkań
itp. Organizujemy również
wycieczki dla mniejszych ( mniej niż 4) grup odpowiednio za
790 Kč/dłuższa trasa, 590 Kc/krótsza trasa. Szczegóły należy
uzgodnić w biurze z wyprzedzeniem.

Mogę jechać na własnym rowerze?
Oczywiście. W tym wypadku nie muszą Państwo płacić zaliczki,
ale koniecznia jest wcześniejsza rezerwacja.

Czy trasy nie są zbyt trudne dla dzieci?

Kiedy mogę jechać na wycieczkę rowerową?
maj–wrzesień: wtorek, czwartek, sobota
trasa A o 10.30 h, trasa B o 16.30 h
Biuro podórzy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wycieczki.
Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej
www.olomoucbiketour.cz aktualne informacje o zmianach.

Wycieczki rowerowe są organizowane niezależnie od pogody. W biurze mogą Państwo wypożyczyć kamizelkę odblaskową za darmo lub zakupić pelerynę przeciwdeszczową
za jedyne 30 Kč. Dzieci do lat 15 mają obowiązek jeżdżenia
z kaskiem , mogą go wypożyczyć w biurze zadarmo.

Trasy są dosyć proste, po płaskim terenie. Są odpowiednie i dla
tych, którzy nie jeżdżą regularnie na rowerze. W nanszym
programie mogą uczestniczyć również dzieci między 8 a12 rokiem
życia, ale tylko pod opieką soby dorosłej.

Którędy przebiegają trasy rowerowe?
Oferujemy Państwu dwa warianty (dłuższy A, którszy B, które różnią się
długoscią i prowadzą przez najpiękniejsze miejsca w Ołomuńcu. Wycieczka
rowerowa umożliwi Państwu zwiedzenie wszystkich najciekawszych miejsc
w mieście w ciągi jednego dnia! Przy poszczególnych przystankach nasz
doświadczony przewodnik przekaże Państwiu najistotniejsze informacje.
Niejednokrotnie usłyszą Państwo pikante ciekawostki ziwązane z przeszłoaścią miasta i jego mieszkańcami. Przystanków jest aż 20 – są to zarówno
zabytki ( katedry, fontanny, słupy, zamki) jak i przejażdżki przez wszystkie
unikalne ołomunieckie parki. Częścią dłuższej trasy jest przystanek w typowej lokalnej gospodzie, gdzie będą mieli Państwo możliwość skosztowania
czeksich specjalow oraz wybornego piwa (degustacja nie jest wliczona
w cenę). Trasy przebiegają przede wszystkim po ścieżkach rowerowych
żadziej po ulicach.Wybierając dłuższą trasę A zwiedzą Państwo torfowiska
oraz dotrą do jednego z najbardziej popularnych miejsc odpustowych
w Republice Czeskiej – Svatý Kopeček – trasa trwa 4 godziny ma 18 km.
Krótsza trasa B trwa 2 godzini i ma 9 km. Niestety brak czasu, nie pozwala
na zwiedzanie poszczególnych zabytków.

Jak zarezerwować wycieczkę?

7 powodów DLACZEGO
Ołomuniec na rowerze z przewodnikiem
· uzobaczysz najpiękniejsze miejsca
· wygodnie z przewodnikiem
· fakty o mieszkańcach
· usłyszysz fascynujące historie
· odkryjesz mało znane miejsca
· uzyskasz doskonałą orientację
· będziesz się dobrze bawić

• osobiście w biurze podróży Peřej tours lub w Informacji tutystycznej w rynku
• telefonicznie w podróży Peřej tours tel.: +420 585 313 176, +420 737 514 359
lub w Informacji turystycznej tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
• za pomocą  systemu rezerwacji na na www.olomoucbiketour.cz
We wszystkich przypadkach, należy z góry zapłacić za wycieczkę.
Do 72 godz. przed planowaną wycieczką, mogą Państwo bezpłatnie ją
odwołać. W przypadku odwołania wycieczki w terminie krótszym niż
72 godziny nie zwracamy zaliczki.
• Maksymalna grupa uczestników nie może przekroczyć 15 osób,
minimalna – nie może być mniejsza niż 4 osoby.

Cennik

Inne ciekawe oferty
Wypożyczalnia rowerów
W siedzibie biura mogą Państwo wypożyczyć rower. Godziny otwarcia Po–Pt
9.00–17.00, So. 9.00–12.00. Cena: 80 Kč/godz. 160 Kč/2 godz., 200 Kč/pół dnia, 300 Kč/
cały dzień. Kaucja zwrotna wynosi 2000 Kč/rower. W biurze mogą Państwo wypożyczyć:
rower dziecięcy, rower z fotelikiem, kask, kamizelkę odblaskową itp. Organizujemy również transport rowerów i uczestników na zamki, grody, do jaskiń oraz innych ciekawych
miejsc w regionie – cena do uzgodnienia. Jeżeli chcą mieć Państwo pewość, że rower
będzie do dyspozycji, prosimy o wczesniejszy kontakt z biurem podróży PEŘEJ tours.

trasa A
130 Kč
150 Kč
190 Kč
130 Kč
90 Kč

trasa B		
90 Kč
110 Kč
140 Kč
90 Kč
50 Kč

Cena zawiera wypożyczenie roweru, przewodnika, kamizelkę odblaskową,
dzieci do lat 15 kask.

Więcej informacji:
Biuro podróży PEREJ tours, 779 00 Olomouc,
design a foto: m-ARK Olomouc

Spływy wycieczkowe po  Ołomuńcu, wycieczki
pontonowe i rowerowe do parku chronionego
Litovelské  Pomoravi
Biuro podróży oferuje spływy wycieczkowe połączone ze zwiedzaniem miasta, na nadmuchiwanych łodziach (pontonach) po
rzece Morawa i po jej odnodze. Mogą Państwo wybrać jedną z 4
tras w Ołomuńcu - od jednej do 3 godzin lub spływy jednoniowe
oraz dłuższe, które również można połączyć z cyklistyką. Szczegóły w biurze podróży PEREJ turs lub na stronie www.perej.cz.

Dzieci od 8 do 12 lat
Studenci
Dorośli
Osoba dorosła z własnym rowerem
Dzieci od 8 do12 lat z własnym rowerem

Třída Svobody 39, tel./fax: 00420 585 313 176, kom.l 00420 737 514 359
e-mail: olomoucbiketour@perej.cz, www.olomoucbiketour.cz , www.perej.cz

Centrum informacji turystycznej
Rynek , Horní náměstí – pod ratuszem
tel.: 585 513 385, 585 513 392, tourism.olomouc.eu
Projekt jest realizowany przy udziale miasta Ołomuniec

Dwie trasy:
4 h (18 km)
a 2 h (9 km)

