Orientacyjny program:
– przyjazd do Ołomuńca
– przejazd do miejscowości Horka nad Moravou
– podstawowe szkolenie, spływ prawą odnogą rzeki Morawa zwaną
Mlýnský potok na rafcie prowadzonym przez instruktora – trasa: Horka
n. M. – Ołomuniec (12 km)
– obiad
– zwiedzanie Ołomuńca i okolicy na rowerze z przewodnikiem (18 km)

Aktywny dzień w Ołomuńcu

Rejs raftem – 9 km meandrami zarośniętego sztucznego koryta odnogi Mlýnský potok wśród ciekawej przyrody południowo-zachodniego
krańca Chronionego parku krajobrazowego Litovelské Pomoraví (od
1990 r.) aż do Ołomuńca, następnie koło katedry św. Wacława z 1896 r.
ze 106-metrową wieżą i romańskiego pałacu biskupiego przez park Bezručovy sady, tzw. „Výpad“, wzdłuż zabytkowych ołomunieckich murów
miejskich z widokiem na kościół św. Michała z byłym klasztorem dominikanów i secesyjną willą Primavesi koło Ogrodu botanicznego aleją
Michalské stromořadí do Targowiska
Ołomuniec na rowerze z przewodnikiem – jazda na rowerze umożliwi
nam poznanie w ciągu jednego dnia wszystkich interesujących miejsc w
Ołomuńcu, a na poszczególnych postojach profesjonalny przewodnik
przekaże nam najciekawsze informacje. Często można posłuchać pikantnych opowieści o wydarzeniach historycznych i losach ludzi. Trasy prowadzą przeważnie po ścieżkach rowerowych i mało ruchliwych ulicach.
Odwiedzimy też torfowisko i dostaniemy się pod jedno z najważniejszych sanktuariów w Republice Czeskiej – Svatý Kopeček.
Cena:
630 CZK/dorosły
590 CZK/dzieci do 12 lat
Cena obejmuje – przewóz uczestników i ich rzeczy osobistych przez
cały czas trwania imprezy, wypożyczenie sprzętu sportowego na część
wodniacką, Olomouc region Card
(wstęp ze zniżką), asystę techniczną
i fachową, obiad.

Orientacyjny program:
1. dzień:
– przyjazd i zakwaterowanie
– zwiedzanie Ołomuńca z przewodnikiem (na rowerze 18 km)
– obiad
– zabawa w parku wodnym (2 godz.)
– kolacja
– kręgle (2 godz.)

Cena:
1 890 CZK/dorosły

2. dzień:
– śniadanie
– przejazd do miejscowości
Horka nad Moravou
– podstawowy instruktaż, spływ
przez zabytkowy Ołomuniec
na raftach pod okiem instruktora
– wizyta w Ogrodzie Botanicznym
oraz Rozarium

Cena obejmuje – 1x nocleg z dwoma posiłkami dziennie, przewóz uczestników i rzeczy osobistych przez cały czas trwania imprezy, wypożyczenie
sprzętu sportowego na część wodniacką, rowery górskie, asysta techniczna i fachowa, Olomouc region Card (wstęp ze zniżką)
Zakwaterowanie pokoje 2–3-osobowe
z wygodami
Wyżywienie
2 posiłki dziennie
(1x śniadanie,
1x kolacja)
Termin
kwiecień–październik
Liczba uczestników od 4 osób

Pobyt pełny wrażeń w Ołomuńcu
dla rodzin z dziećmi – 2 dni
Pobyt w Ołomuńcu oferuje wyjątkowe przeżycia nie
tylko dzieciom, ale również
ich rodzicom. Program ten
to połączenie odpoczynku
(zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego, Multikino Cinestar),
sportu (park wodny Ołomuniec) z odkrywaniem atrakcji
regionu Hana (zwiedzanie
Ołomuńca na rowerze, spływ
przez zabytkowy Ołomuniec
na wieloosobowych pontonach typu raft).

Orientacyjny program:
1. dzień:
– przyjazd, zakwaterowanie
– zwiedzanie Ołomuńca
z przwodnikiem (na rowerze)
– obiad
– wizyta w ZOO „Svatý Kopeček“
– kolacja
– seans filmowy w kinie „Cinestar Olomouc“

Cena:
1 890 CZK/dorosły
1 790 CZK/dorosły

2. dzień:
– śniadanie
– przejazd do miejscowości Horka nad
Moravou
– podstawowy instruktaż, spływ Młyńskim potokiem z instruktorem na wieloosobowym pontonie typu raft
– trasa Horka nad Moravou–Ołomuniec
(12 km)
– obiad
– wizyta w Aquaparku Olomouc

Cena obejmuje – 1x nocleg z dwoma posiłkami dziennie, przewóz uczestników i rzeczy osobistych przez cały czas trwania imprezy, wypożyczenie sprzętu sportowego na część wodniacką,
rowery górskie, asysta techniczna i fachowa, Olomouc region
Card (komunikacja miejska, ZOO), bilety Cinestar, wstęp do parku
wodnego.
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Termin
Liczba uczestników

pokoje 2–3-osobowe z wygodami
2 posiłki dziennie (1x śniadanie, 1x kolacja)
kwiecień–październik
od 4 osób

Zniżki:

grupa ponad 10 osób

Pobyt poznawczy w Ołomuńcu
dla seniorów – 2 dni
Piękne morawskie miasto Ołomuniec jest bogate w atrakcje kulturalne.
Pojedź z nami odwiedzić piękne miejsca w sercu regionu Haná i przeżyj
z nami wrażenia z bogatego programu, który dla Ciebie przygotowaliśmy.
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Sport oraz zwiedzanie w przepięknym morawskim mieście Ołomuniec.
2 dni pełne aktywnego wypocznyku
połączonego ze zwiedzaniem ciekawostek regionu Hana, nie tylko
z pozycji pieszego turysty, czy kolarza, ale również „wodnego” turysty.

Pobyt pełny wrażeń w Ołomuńcu dla rodzin z dziećmi – 2 dni

Aktivní pobyt v Olomouci – 2 dny

Aktywny dzień w Ołomuńcu oferuje połączenie sportu z poznawaniem
atrakcji kulturalnych i przyrodniczych centrum regionu Haná oczyma turysty
pieszego lub rowerzysty i oczyma turysty wodnego z pokładu raftu.

Pobyt poznawczy w Ołomuńcu dla seniorów – 2 dni

Aktywny wypoczynek
w Ołomuńcu – 2 dni

Aktywny dzień w Ołomuńcu

Orientacyjny program:
1 dzień:
– przyjazd, zakwaterowanie
– zwiedzanie Ołomuńca
z przewodnikiem
– lub zwiedzanie Ołomuńca
na rowerze z przewodnikiem
– obiad
– przejazd do miejscowości Čechy pod Kosířem
– zwiedzanie parku zamkowego
– zwiedzanie ekspozycji Josefa Mánesa
– zwiedzanie Muzeum strażackiego
– zwiedzanie Muzeum zabytkowych powozów
– powrót do Ołomuńca
– kolacja
2. dzień:
– śniadanie
– rejs zabytkowym Ołomuńcem
na rafcie prowadzonym przez
instruktora (3 km)
– zwiedzanie ogrodu botanicznego
i rozarium
Cena:
1 590 CZK/dorosły
Cena obejmuje – 1x nocleg z dwoma
posiłkami dziennie, przewóz uczestników i rzeczy osobistych przez cały czas
trwania imprezy, wypożyczenie sprzętu
sportowego na część wodniacką, rowery górskie, asysta techniczna i fachowa,
Olomouc region Card (wstęp z zniżką)
Zakwaterowanie pokoje 2–3-osobowe
z wygodami
Wyżywienie
2 posiłki dziennie
(1x śniadanie,
1x kolacja)
Termin
kwiecień–październik
Liczba uczestników od 4 osób

• Doznaniowe
• Poznawcze
• Aktywne

www.perej.cz

Aktywny wypoczynek w Litovelskim Pomoravi
2 dni

3 dni

Niecodzienne przeżycie, połączenie odpoczynku i sportu
z poznawaniem atrakcji kulturalnych i przyrodniczych parku
krajobrazowego Litovelské Pomoraví oczyma turysty pieszego lub rowerzysty, oraz oczyma
turysty wodnego lub „patrząc
z góry“ z końskiego grzbietu.

Aktywny wypoczynek w Litovelskim Pomoraví. Połączenie wypoczynku, sportu wraz ze zwiedzaniem ciekawostek regionu
Litovelské Pomoraví zapewni Państwu wyjątkowe wrażenia.
Wszystko to na rowerze, konno, pieszo czy też na łódce.

Cena:
1 890 CZK/dorosły
Cena obejmuje – 1x nocleg
z dwoma posiłkami dziennie,
przewóz uczestników przez
cały czas trwania imprezy,
wypożyczenie sprzętu sportowego na część wodniacką,
rowery górskie, asysta techniczna i fachowa.
Zakwaterowanie willa Háj (Třeština), pokoje 2–3-osobowe
z wygodami
Wyżywienie
2 posiłki dziennie (1x śniadanie, 1x kolacja – opiekanie mięsa, serdelków)
Termin
kwiecień–październik
Liczba uczestników
od 4 osób
Zniżki:
dzieci 6–10 lat –100 CZK
dzieci do 6 lat –200 CZK

2 dzień:
– przejazd do miejscowości Postřelmov,
podstawowy instruktaż
– przejażdżka na wieloosobowym pontonie typu raft, na łodzi typu pálava,
kanoe (do wyboru) Postřelmov – willa
Háj (17 km)
– wycieczka rowerowa willa Háj – Úsov (tam i z powrotem 18 km)
– ognisko w godzinach wieczornych
3 dzień:
– przejażdżka na wieloosobowym pontonie willa Háj – Nové
Zámky (13 km)
– wycieczka rowerowa Nové Zámky – Litovel (5 km)
Cena:
2 690 CZK/dorosły
Cena obejmuje – 2x nocleg
z dwoma posiłkami dziennie, przejażdżka na koniu,
przewóz uczestników przez cały czas trwania imprezy, wypożyczenie sprzętu sportowego na część wodniacką, rowery
górskie, asysta techniczna i fachowa.
Zakwaterowanie willa Háj (Třeština), pokoje 2–3-osobowe
z wygodami
Wyżywienie
2 posiłki dziennie (2x śniadanie, 1x kolacja – opiekanie serdelków)
Termin
kwiecień–październik
Liczba uczestników
od 4 osób
Zniżki: dzieci 6–10 lat – 100 CZK dzieci do 6 lat – 200 CZK

Region Litovelské Pomoraví oferuje wiele atrakcji
historycznych, kulturalnych,
przyrodniczych i innych.
Spełni oczekiwania wszystkich turystów-tych, którzy
lubią zabytki oraz miłośników sportu. Wszystko to zobaczysz jako turysta pieszy,
natomiast w Parku Krajobrazowym Litovelské Pomoraví czeka na Ciebie przejażdżka pod okiem
instruktora na wieloosobowym pontonie typu raft.
Orientacyjny program:
1 dzień:
– przyjazd i zakwaterowanie w willi Háj
– zwiedzanie zamku Bouzov
– zwiedzanie jaskini „Mladečské jeskyně“
– zwiedzanie stajni oraz klubu jeździeckieho,
możliwośc przejażdżki na koniu
2 dzień:
– przejażdzka na raftach willa Háj – Nové Zámky
(13 km)
– wycieczka rowerowa Nové Mlýny – Litovel (5 km) lub piesza wycieczka
Cena:
1 790 CZK/dorosły
Cena obejmuje – 1x nocleg z dwoma
posiłkami dziennie, przewóz uczestników przez cały czas trwania imprezy, Olomouc region Card (wstęp ze
zniżką), wypożyczenie sprzętu sportowego na część wodniacką, rowery
górskie, asysta techniczna i fachowa.
willa Háj (Třeština),
pokoje 2–3-osobowe
z wygodami
Wyżywienie
2 posiłki dziennie
(1x śniadanie,
1x kolacja)
Termin
kwiecień–październik
Liczba uczestników od 4 osób
–100 CZK
–200 CZK

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

Przeżyj 3 dni niecodziennych wrażeń. W ramach programu odwiedzisz
zabytki i atrakcje parku krajobrazowego Litovelské Pomoraví i wygodnie
użyjesz sobie spływu po rzece Morava, turystyki pieszej i rowerowej.

Orientacyjny program:
1 dzień:
– przyjazd i zakwaterowanie w willi Háj
– wycieczka na zamek Úsov, zwiedzanie
– zwiedzanie stajni oraz klubu jeździeckieho,
możliwośc przejażdżki na koniu
2 dzień:
– zwiedzanie arboretum Bílá Lhota
– zwiedzanie zamku Bouzov
– zwiedzanie jaskiń „Mladečské jeskyně“
3 dzień:
– przejażdzka na raftach willa Háj – Nové Zámky
(13 km)
– wycieczka rowerowa Nové Mlýny – Litovel (5 km)
lub piesza wycieczka
Cena:
2 690 CZK/dorosły

Zakwaterowanie

Zniżki:
dzieci 6–10 lat
dzieci do 6 lat

3 dni

Cena obejmuje – 2x nocleg z dwoma
posiłkami dziennie, przewóz uczestników przez cały czas trwania imprezy, Olomouc region Card (wstęp
ze zniżką), wypożyczenie sprzętu sportowego na część wodniacką, rowery
górskie, asysta techniczna i fachowa.
Zakwaterowanie
willa Háj (Třeština), pokoje 2–3-osobowe
z wygodami
Wyżywienie
2 posiłki dziennie (1x śniadanie, 1x kolacja)
Termin
kwiecień–październik
Liczba uczestników od 4 osób
Zniżki:
dzieci 6–10 lat
dzieci do 6 lat

–100 Koron
–200 Koron

• inne programy w Kraju Ołomunieckim – woda, rowery, konie, wspinaczka, 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
• firmowe programy outdoorowe
• Ołomuniec na rowerze z przewodnikiem
• wypożyczalnia regionalna

Wypoczynek w Litovelskim Pomoravi – 2 i 3 dni

2 dzień:
– możliwość zwiedzenia stajni i klubu jeździeckiego, przejażdżka konno (za dopłatę)
– rejs wybraną jednostką pływającą willa Háj – Nové Mlýny
(13 km)
– wycieczka rowerowa Nové Mlýny – Litovel (5 km)

Orientacyjny program:
1 dzień:
– przyjazd i zakwaterowanie w willi Háj
– zwiedzanie stajni i klubu jeździeckiego
– przejażdżka na koniu pod okiem instruktora

2 dni

Aktywny wypoczynek w Litovelskim Pomoravi – 2 i 3 dni

Orientacyjny program:
1 dzień:
– przejazd do Postřelmova, podstawowy instruktaż
– rejs wybraną jednostką pływającą (raft, kanadyjka gumowa
lub laminatowa) Postřelmov – willa Háj (17 km)
– wycieczka rowerowa willa Háj – Úsov i z powrotem (18 km)
– wieczorem ognisko

Pozostałe oferty biura podróży
CK Peřej tours

Wypoczynek w Litovelskim Pomoravi

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

Pobyty aktywne i wypoczynkowe
W lecie
• w krajowych i zagranicznych górach, nad morzem, w siodle,
na rowerze..…
• w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, …
• wycieczki poznawcze po całym świecie
• 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
Bliższe informacje uzyskasz w biurze podróży CK PEŘEJ tours
lub na www.perej.cz
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e: • zamki • muzea • zoo • atrakcje
bezpłatni grody
rozrywkowe • komunikacja miejska

Bouzov

minimalnie

74
miejsca

Aquapark Olomouc

w Ołomuńcu • szklarnie • ogród botaniczny
• arboretum • minigolf • golf

ZNIZKI:
minimalnie

122
miejsca

zabiegi sanatoryjne • baseny
• aquaparki • jaskinie • teatr • sport
• restauracje • noclegi
• sporty adrenalinowe • muzea • zabytki

Biuro podróży (Cestovní kancelář) PEŘEJ tours s.r.o.
Třída Svobody 39, 779 00 Olomouc
tel./fax/zázn.: +420 585 313 176
mobil: +420 603 113 344
e-mail: perej@perej.cz • www.perej.cz
Wydano ze wsparciem finansowym Kraju Ołomunieckiego.

