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ZABYTKI

CZAS WOLNY

Kolumna Trójcy Przenajświętszej | tourism.olomouc.eu

Ołomunieckie parki | www.flora-ol.cz

zwiedzanie z zewnątrz  zabytek UNESCO

Ratusz | tourism.olomouc.eu

Smetanovy sady | teren wystawowy Flora  Čechovy sady | plac zabaw
 Bezručovy sady | miejskie mury obronne – dostępne bez ograniczeń

we wnętrzach trzy wystawy udostępnione bezpłatnie  wyjście na wieżę 1. 10.–14. 6.
o godz. 11:00 i 15:00  audioprzewodnik, przewodnik multimedialny Olina

październik, kwiecień wt–ni 9:30–18:00  listopad–marzec nieczynne

Ogród botaniczny, rozarium i Ogród zmysłów

Zegar astronomiczny | tourism.olomouc.eu

Kompleks szklarniany | www.flora-ol.cz

produkcja codziennie o godz. 12:00

Smetanovy sady  październik, kwiecień wt–ni 9:30–18:00  listopad,
luty so–ni 9:30–16:00, marzec wt–ni 9:30–16:00  grudzień, styczeń nieczynne

Zespół fontann barokowych | tourism.olomouc.eu
zwiedzanie z zewnątrz  Fontanna Juliusza Cezara, Herkulesa, Jowisza, Merkurego,
Neptuna, Trytonów  nowoczesna Fontanna Ariona

Uniwersytecki ogród botaniczny WPrz UP | garden.upol.cz
Smetanovy sady  październik, kwiecień pn–pi 8:00–16:00  listopad–marzec nieczynne

Ołomunieckie kościoły | tourism.olomouc.eu

Park Wodny | www.aqua-olomouc.cz

zwiedzanie z zewnątrz  katedra Św. Wacława, kościół Św. Maurycego, kościół Św. Michała,
kościół Matki Boskiej Śnieżnej, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół Kapucynów...

czynny codziennie: pn 14:00–20:00, wt–pi 10:00–20:00, so–ni 9:00–20:00

Wieża widokowa kościoła Św. Maurycego | www.moric-olomouc.cz
przy ładnej pogodzie wieża otwarta także w okresie zimowym
 pn–so 9:00–16:30, ni 12:00–16:30

Stadion pływacki | www.olterm.cz
pływalnia kryta czynna pn–pi 6:00–21:00, so–ni 9:00–21:00  sauna: pn 14:00–21:00,
wt–ni 10:00–21:00  basen dla dzieci, jacuzzi, zjeżdżalnia, łaźnia parowa

Minigolf | www.minigolfolomouc.cz

Ołomunieckie pałace | tourism.olomouc.eu
zwiedzanie z zewnątrz  Pałac Edelmanna, Petráša, Hauenschilda, Salma…

Brama Marii Teresy | tourism.olomouc.eu

boisko wewnętrzne w CH Olomouc City, ul. Pražská  czynne: pn–pi 10:00–21:00, so–ni 9:00–21:00

Centrum linowe Proud | www.lanovecentrum.cz/olomouc
czynne październik so–ni + święta od godz. 14:00  listopad–kwiecień tylko na zamówienie

zwiedzanie z zewnątrz  Palachovo náměstí | plac Palacha

Stadion zimowy | www.bruslenivolomouci.cz

Twierdza Ołomuniec | www.cisarska-pevnost.cz

sprzedaż biletów w kasie 20 min przed rozpoczęciem jazdy na łyżwach dla publiczności

zwiedzanie z zewnątrz

Jazda na łyżwach na Rynku Dolnym | www.vanocnitrhy.eu

KULTURA

w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego | 24. 11.–24. 12.  lodowisko dla publiczności

Muzeum Archidiecezjalne | www.olmuart.cz
wt–ni 10:00–18:00  wstęp bezpłatny w każdą niedzielę oraz pierwszą środę miesiąca

Ołomunieckie galerie | tourism.olomouc.eu

Pałac Arcybiskupi | www.arcibiskupskypalac.cz

galerie Caesar, Primavesi, G, Patro, Anděl, Mona Lisa, Skácelík…
 pn–pi zazwyczaj w godzinach otwarcia sklepów

październik, kwiecień – czynne w weekendy oraz święta 10:00–17:00  listopad–marzec nieczynne

Świętowacławskie Łaźnie Piwne | www.svatovaclavsky-pivovar.cz

Muzeum Regionalne | www.vmo.cz

ul. Mariánská 4, restauracja, minibrowar i łaźnie piwne  czynne pn–ni 14:00–22:00
 rezerwacja łaźni pod nr tel.: +420 585 242 219

godz. otwarcia: październik–marzec śr–ni 10:00–17:00

Minibrowar Moritz | www.hostinec-moritz.cz

Muzeum Sztuki Współczesnej | www.olmuart.cz
wt–ni 10:00–18:00  wstęp bezpłatny w każdą niedzielę oraz pierwszą środę miesiąca

Veteran Arena | www.veteranarena.cz
godz. otwarcia 1. 10.–30. 11. oraz od 1. 4. wt–ni 10:00–17:00  grudzień–marzec nieczynne

Twierdza koronna | www.pevnostolomouc.cz
Ekspozycja Prachárna, otw. październik, kwiecień wt–pi 9:00–17:00, so–ni 10:00–17:00
 listopad–marzec tyłko na zamówienie pod nr tel.: +420 725 250 215, +420 604 183 977

Teatr Morawski | www.moravskedivadlo.cz
spektakle teatralne, baletowe, operowe i operetkowe

październik so–ni + święta 10:00–12:00, 14:00–18:00
 w razie złej pogody centrum nieczynne  w razie ładnej pogody czynne także
w okresie zimowym (listopad–marzec)

Ośrodki zabaw dla dzieci
Amazonia | CH Olomouc City  Kvítko | ul. Sokolská 7  kącik dla dzieci w kawiarni kina
Metropol  Človíčkov | Galeria Moritz  Centrum rodzinne Heřmánek | ul. Náves Svobody 41)…
Fort nr XV Twierdzy Ołomuniec boisko zewnętrzne i wewnętrzne  zamówienia pod nr tel.: +420 776 713 600

program na www.mfo.cz

Kręgielnie - Bowling

Teatr na Šantovce | www.divadlonasantovce.cz
spektakle, koncerty, talkshow, bajki oraz warsztaty dla dzieci...  w CH Šantovka,
program na www.divadlonasantovce.cz

Teatr Tramtarie | www.divadlotramtarie.cz
niezależny teatr profesjonalny  siedziba w „Domu Słowiańskim“

Teatr Muzyczny | www.olmuart.cz
dział Muzeum Sztuki Ołomuniec  program na www.olmuart.cz

Teatr lalek „Kašpárkova říše“ | www.kasparkovarise.cz
Teatr lalek dla dzieci, siedziba w „Domu Słowiańskim“

www.bowland-center.cz  www.best-sportcentrum.cz/bowling

Laser Arena | www.laserarenaolomouc.cz
garaże nadziemne przy ul. Hanáckého pluku, 9. piętro  czynne codziennie 10:00–22:00

Lamborghini Kart Arena | www.motokary-olomouc.cz
garaże nadziemne przy ul. Hanáckého pluku, 11. piętro  czynne ni–czw 14:00–22:00, pi–so 14:00–24:00

Flash Wall | www.flashwall.cz
ściany wspinaczkowe, bar, kącik dla dzieci | ul. Chválkovice 615
 pn, śr–pi 16:00–22:00, wt, so–ni 10:00–22:00

Centrum wspinaczkowe Pajkland | www.lezecke-centrum.cz

Kino Metropol | www.kinometropol.cz

blisko centrum miasta, ul. K. Světlé 14  czynne pn–ni 16:00–22:00

klasyczne kino w centrum miasta, kawiarnia, kącik dla dzieci

Jaskinia solna

Multipleksy
Premiere Cinemas – CH Šantovka  program na www.premierecinemas.cz
Cinestar – CH Olomouc City  program na www.cinestar.cz/olomouc

Konwikt Jezuicki | www.upol.cz/umelecke-centrum
Ośrodek Sztuki Uniwersytetu Palackiego – sala filmowa i teatralna, kaplica Bożego
Ciała, restauracja  dziedziniec udostępniony do zwiedzania
dostęp bez barier

Centrum transportu Semafor | www.olomouc.eu/semafor

Paintball Neředín | paintball.pgo.cz

Filharmonia Morawska | www.mfo.cz

korzystne dla rodzin z dziećmi

plac Palachovo náměstí – restauracja  zwiedzanie, kurs warzenia piwa

www.olomoucregioncard.cz

CENTRUM INFORMACYJNE W Ołomuńcu
Horní náměstí (Rynek Górny) – arkady ratuszu | tel.: +420 585 513 385
Otwarte codziennie 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

Solana, ul. 8. května 11, www.solana.cz  Jánského 24, www.solnajeskynejanskeho.cz

BLISKIE OKOLICE
Ogród zoologiczny Olomouc – Svatý Kopeček | www.zoo-olomouc.cz
czynny codziennie: październik–luty 9:00–16:00, marzec 9:00–17:00

Centrum ekologiczne Sluňákov | www.slunakov.cz
dom niskoenergetyczny  biuro informacji Parku Krajobrazowego Litovelské Pomoraví

Muzeum Serków Ołomunieckich A. W., Loštice | www.tvaruzky.cz
pn–ni 9:00–17:30

Golf club Dolany – Véska | www.golf-olomouc.cz
klubokawiarnia, restauracja, hotel, symulant gry

Centrum zdrowia Bohuňovice | www.bohunovice.cz
kryty basen, zjeżdżalnia, jacuzzi, siłownia, fitness, spa, noclegi

OLINA multimedia guide

Ośrodki narciarskie
www.skiarealhlubocky.cz  www.lyzovanikladky.cz  www.hrubavoda.cz

