Olomouc

se zábavnými
aplikacemi
DO CENTRA
OLOMOUCE
S MOBILEM V RUCE
Stahuj zdarma!

Skryté příběhy | mobilní herní trasy
Velké osobnosti i malé postavy českých dějin už
na tebe čekají a potřebují tvou pomoc. Poznáš
zajímavá místa a zažiješ spoustu zábavy. Máš-li
odvahu, začni měnit historii.
Venkovní hry jsou pro ty, kdo hledají nové nápady kam
vyrazit. Díky těmto hrám poznáš nejen nová zajímavá
místa, ale navíc můžeš cestovat v čase a udělat rodinný
výlet neobyčejným dobrodružstvím. Tyto poutavé pátrací hry tě pobaví a zároveň poučí.
Mozart v karanténě
Jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart prchá s rodiči z Vídně před epidemií černých neštovic. Marně. Přežije to? Cestuj v čase a vydej se po stopách malého
Mozarta v Olomouci. Uvidíš tak nejvýznamnější památky historického centra Olomouce. Na jednotlivých zastaveních pomůžeš posunovat historii řešením úkolů.
Na konci trasy si můžeš udělat s Mozartem selfie.
Délka trasy 1,7 km | trvání 1 hodina

Informace o prohlídkách památek a muzeí
naleznete v informačním centru
v podloubí radnice.

Informační centrum Olomouc
Horní náměstí, podloubí radnice
779 11 Olomouc, Česká republika
tel.: (+420) 585 513 385, 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.tourism.olomouc.eu

Wi-Fi Free

Olomouc,…

GEOFUN | výletní hry

Olomouc Labyrinth | 3D bludiště

…stotisícová metropole a šesté největší město České
republiky, leží přímo v srdci Moravy a v minulosti byla
jejím hlavním městem. V současnosti je sídlem starobylé univerzity, arcibiskupství, filharmonie, mnoha muzeí, divadel a klubů i dějištěm spousty zajímavých akcí
a festivalů.
Olomouc po staletí patřila mezi významná sídla českého království. Pestrá minulost v ní zanechala velkolepou kolekci historických skvostů, které z Olomouce
činí po Praze druhou největší památkovou rezervaci
u nás. Kromě nespočtu památek na tebe čekají také
četné připomínky slavné vojenské historie bývalé olomoucké pevnosti.
V ulicích v centru města se můžeš bavit se svým telefonem hned několika hrami a poznávat historii města
netradičním způsobem. Poznávej tak se svou rodinou
nebo kamarády zajímavá místa a příběhy.

Zábavná geolokační aplikace nové generace,
která tě zábavnou formou příběhů seznámí se
zajímavými místy, turistickými cíli, utajenými historkami či místními rodáky.

Najdi bezpečnou cestu 3D bludištěm a posbírej
všechny hvězdy. Ale pozor! V cestě ti stojí nebezpečné bomby.

V Olomouci rozhodně stojí za to se zdržet!
•

Aplikace a hry ke stažení do tvého mobilního
telefonu či tabletu

•

Ušetři data a stahuj hry v blízkosti informačního
centra na Horním náměstí přes bezplatnou Wi-Fi

•

Vybírej z pěti napínavých her a aplikací

•

Stahuj kompletně zdarma i bez jakýchkoliv
plateb v aplikaci

Během plnění úkolů budeš fotografem, filmařem, spisovatelem, budeš plnit rozličné úkoly a odpovídat na
všetečné dotazy od svého průvodce. Zkrátka pestrá
a aktivní zábava s tvým telefonem, při které budeš objevovat zajímavá a často i skrytá místa! Každá hra je vlastně výlet s vlastním průvodcem poskytující nezbytnou
navigaci a pomoc prostřednictvím map.
Zachraň olomouckou pevnost
Pomoz Michalovi nalézt a složit tajnou špiónskou
mapu a zachraň pevnost Olomouc před vyhozením
do povětří.
Délka trasy 2 km | trvání 1 hodina
Olomouc Jana Sarkandra
Poznej osud světce, který byl umučen k smrti,
protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství.
Při prohlídce Olomouce ti bude osobně průvodcem.
Délka trasy 2 km | trvání 1 hodina
Olomoucký stroj času
Vydej se do středověké Olomouce. Král Václav III.
se právě chystá na válečné tažení do Polska.
Délka trasy 3 km | trvání 1 hodina

Poznej město Olomouc jinak a zahraj si hru, která tě
bude bavit. Vydej se na bezpečnou cestu 3D bludištěm
vytvořeným podle olomouckého modelu města, který je
umístěn v centru města před orlojem na Horním náměstí.
Cílem hry je posbírat hvězdy, které se v labyrintu nacházejí. Musíš však dávat pozor na bomby, které se ti
objeví v cestě. Čeká na tebe cesta v 16 různě obtížných úrovních, které na sebe navazují.
Při hře najdeš zajímavé snímky města, které se objeví
vždy po zdolání určitého stupně hry.

Panorama Olomouc | rozšířená realita

Poznej město a jeho památky z radniční věže v rozšířené realitě. Podívej se na historické centrum z ptačí perspektivy a v aplikaci poznáš každou památku, kterou
z věže uvidíš. Bav se a poznávej Olomouc z výšky.

