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Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Jeseníky leží 
v překrásné horské přírodě, která se může pyšnit nejčistším vzduchem 
ve střední Evropě, čehož využívají četná lázeňská zařízení. Romantiku hor 
podtrhují vysoká skaliska, mechová jezírka, vodopády a louky, které jsou 
v létě oázou klidu a v zimě slouží jako sjezdovky pro lyžování.

Naopak turistický region Střední Morava neboli Haná se vyznačuje 
rovinatým krajem s bohatými kulturními tradicemi, hanáckým folklórem 
a srdečným přístupem místních obyvatel. Přirozeným centrem Olomouckého 
kraje je město Olomouc, které očaruje návštěvníky svou historií, množstvím 
vzácných památek, zážitků i zábavy. Nejvýznamnější památkou v Olomouci 
je sloup Nejsvětější Trojice, jež je zapsán na seznamu UNESCO.

Olomoucký kraj svou rozmanitostí a bohatou nabídkou využití volného 
času dokáže uspokojit i nejnáročnější návštěvníky. Milovníky zimních 
sportů nadchnou horská úbočí a vzpínající se svahy Rychlebských hor, 
Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem Pradědem, nebo Králický Sněžník, 
na kterém se sněhová pokrývka drží až osm měsíců v roce. 

Na Střední Moravě si na své přijdou i cyklisté, 
in-line nadšenci nebo příznivci koloběžek. Hustá 
síť dobře značených cyklotras lemuje přírodní 
i historické skvosty. Jedna z nejkrásnějších 
cyklotras v České republice vede středem 
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 
a otevírá tak nezapomenutelný pohled 
na úrodnou Hanou. 

Adrenalinové sporty zvou odvážné nadšence 
jak na Střední Moravu, tak do malebných 
Jeseníků. Návštěvníci zde mohou projet 
nejdelší a nejzajímavější bobovou dráhu 
v České republice, zhoupnout se na obří 
lanové houpačce či zažít pocit volného pádu 
při tandemovém seskoku.

Tato publikace vám přináší výběr výjimečných 
zážitků, které můžete v Olomouckém kraji prožít. 
Kompletní seznam všech cílů poskytujících 
nevšední zážitky můžete najít na turistickém 
informačním portálu Olomouckého kraje 
www.ok-tourism.cz.
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Letní bobová dráha Kaste 
Petříkov je atraktivní a bezpečné 
sportovní zařízení. Boby jsou 
jednomístné, opatřené brzdou, 
lze volit optimální rychlost 
a styl jízdy. Bobová dráha 
měří 800 m, má 15 zatáček, 
3 terénní zlomy, 100 m převýšení.

Přijďte si vyzkoušet jedinečnou 
závodní dráhu v centru Olomouce. 
Motokárová dráha Kart Areny je 
krytá, dvoupatrová a plná zatáček. 
Poskytuje tak množství prostoru 
pro manévrování a opravdové mo-
tokárové závodění.  Adrenalinový 
svět Lamborghini Kart Arena Vás 
uchvátí!

Bobová dráha, ve které vozítko pro-
jíždí speciálním korytem, nabídne 
jezdcům svezení o celkové délce 
1536 metrů. Jde o nejdelší dráhu 
na Moravě a třetí nejdelší v České 
republice. Cesta z kopce je velmi 
atraktivní a nabízí návštěvníkům 
otočky, projetí tunelem a překlenutí 
terénu po mostní konstrukci. 

Areál KASTE Petříkov, Tel.: 720 574 813, www.kaste.cz

Bobovou dráhu v Parku Sportu 
Hrubá Voda, která je jednou 
z nejnovějších a nejmodernějších 
v České republice, je možné vyu-
žívat celoročně. Atraktivní, rychlá 
a bezpečná, zasazená v krásném 
prostředí Oderských vrchů. Délka 
dráhy je 851 m a v závěru tratě ne-
chybí dech beroucí otočka o 360°.

PARK SPORTU Hrubá Voda, Tel.: 736 632 035, www.hrubavoda.cz

Lyžařský areál Na Smrťáku, nacházející se přímo v Jeseníku, 
nabízí sportovní vyžití po celý rok. Pokud není sníh, jezdí 
se na terénních minikárách, které jsou vybaveny brzdami, 
samostatným odpružením všech čtyř kol, hřebenovým 
řízením a motokárovou sedačkou.
 
Drobnou úpravou brzdového pedálu a díky posuvné stavi-
telné sedačce mohou minikáru používat děti od 8 let i dospělí 
až do váhy 140 kg.

Sportovní areál NA SMRŤÁKU, Tel.: 736 460 889, www.nasmrtaku.cz

TERÉNNÍ MINIKÁRY

BOBOVÁ DRÁHA

BOBOVÁ DRÁHA

LETNÍ BOBOVÁ 
DRÁHA

Lamborghini Kart Arena, Tel.: 604 559 552, www.motokary-olomouc.czSki Areál Hlubočky, Tel.: 775 771 077, www.skiarealhlubocky.cz

VELKÁ JÍZDA

Zábava pro malé i velké. U nás se nudit nebudete. Nahoru vás 
vytáhneme vlekem a dolů jedete, kudy chcete. Žádná dráha, 
pouze volný terén. Minikáru mohou používat pouze osoby 
od výšky 130 cm, které pohodlně dosáhnou na brzdový pedál.
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Přijďte si vyzkoušet jedinečnou 
JÍZDA NA MOTOKÁRÁCH



Pro milovníky památek a cyklo-
turistiky jsou připraveny ne-
tradiční prohlídky historické 
Olomouce a okolí ze sedla kola, 
s průvodcem. Projížďky na kole 
vám umožní během pár hodin 
poznat všechna zajímavá místa 
v Olomouci. 

PEŘEJ tours, Tel.: 603 113 344, www.olomoucbiketour.cz

OLOMOUC NA KOLE

zážitky z jízdy na horském kole. Stezky začínají a končí v obci Černá Voda 
u Základny – Informačního centra RS. Nejsou to tedy trasy z bodu A do 
bodu B, ale jde o několik propojených okruhů. Vše funguje společně se 
souvisejícími službami IC, které zahrnují půjčovnu celoodpružených kol, vý-
uku jízdy na MTB, informační servis včetně zajištění ubytování, občerstvení, 
cykloprodejnu, prodej upomínkových předmětů, mytí kol.

Jedná se o ucelenou síť stezek 
(trailů) speciálně upravených 
pro zábavnou jízdu na horském 
kole v těsném kontaktu s příro-
dou. Najdete zde staré kamenné 
stezky i moderní fl ow traily. Nabí-
zejí zkušeným jezdcům maximální RYCHLEBSKÉ STEZKY, Tel.: 607 061 445, www.rychlebskestezky.cz

RYCHLEBSKÉ STEZKY

Nejdelší sjezd na koloběžce v ČR 
v délce 17 km si můžete vyzkoušet 
v Koutech nad Desnou. Využijte 
zdejší Kouty bus, který vás vyveze 
na horní nádrž PVE Dlouhé Stráně. 
Zde si zapůjčíte koloběžku a užijete 
si neskutečně dlouhý sjezd po as-
faltové cestě do areálu KOUTY.

AREÁL KOUTY, Tel.: 602 322 244, www.kouty.cz

SJEZD 
NA KOLOBĚŽKÁCH

Lipovské stezky v Lipové-lázních se skládají ze dvou částí. První 
se nachází na louce nad hotelem Helios, kudy vede celkem 
4,7 kilometru trailů – dva modré a jeden černý trail, společně 
s mírným stoupacím trailem, který je navržený tak, aby jej 
zvládly i děti.

Druhá část stezek o celkové délce 3,5 kilometru je postavena 
v lese pod nedalekým vrcholem Toč, kudy vede jeden červený 
trail, jeden modrý trail a stoupák, ke kterému se snadno 
dostanete značeným transferem z louky nad hotelem.

LIPOVSKÉ STEZKY, Tel.: 607 061 445, www.rychlebskestezky.cz

LIPOVSKÉ STEZKY
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DIVOKÁ KOLA



Postupně se rozšiřující středo-
věký hornický skanzen na řece 
Olešnici u Zlatých Hor vám 
v místě zvaném Údolí ztracených 
štol nabídne k prohlídce repliku 
dobových zlatorudných mlýnů 
ze 14. století, časů největší slávy 
dobývání zlata ve zdejším kraji. 

Zlatokopecký skanzen - Zlatorudné mlýny, Tel.: 721 930 684, www.zlatehory.cz

ZLATORUDNÉ MLÝNY

Rozhledna na vrcholu Borůvkové hory (899 m) měří 26 metrů. 
První rozhledna na tomto místě byla postavená již v 70. letech 
19. století a ta současná je již čtvrtá. Po zdolání 155 schodů 
Vás za jasného počasí čeká odměna ve formě pohledu na 
Otmuchovské a Nyské jezero v Polsku, Kralický Sněžník, 
Šerák, Praděd a Smrk na České straně. Za totality se na tomto 
vrcholu scházeli čeští a polští disidenti, včetně Václava Havla.

MIC Javorník
Tel.: 730 126 158, www.boruvkovahora.websnadno.cz

ROZHLEDNA NA BORŮVKOVÉ HOŘE

Soustava barů se nachází v Je-
seníkách podél cesty z Horní 
Lipové na Smrk, v údolí říčky 
Vápenné. Jediné, co tu chybí, 
je barman. Sami se zde obslou-
žíte, spočítáte si útratu a bez asi-
stence číšníka či skrytých kamer 
sami také zaplatíte.

Lesní bar Horní Lipová, Tel.: 739 473 457, www.lesnibar.cz

LESNÍ BAR 
HORNÍ LIPOVÁ

Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslo-
vému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského 
Pomoraví. V areálu jsou realizované stavby jako Rajská zahrada, Sluneční 
hora snů, Lesní chrám, Kouzelný les a mosty, Ohniště zlaté spirály.

Unikátní galerie v přírodě a pří-
rodní hřiště v Horce nad Mora-
vou je přirozenou vstupní branou 
do CHKO Litovelské Pomoraví.

Dům přírody Litovelského Pomoraví, Tel.: 585 154 711, www.slunakov.cz

DŮM PŘÍRODY LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
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NOHAMA NA ZEMI



park v korunách stromů nabízí 41 překážek pro všechny od 140 cm výš-
ky. Kromě bludiště v korunách stromů je tu i lanový park nízko nad zemí. 
Dále si zde můžete zkusit svou mušku na lukostřelnici nebo si zaskákat 
na trampolíně. A komu by ani to nestačilo, může si skočit mezi stromy 
z 11 metrů na tzv. Big swingu.

Outdoor centrum Helfštýn na-
bízí aktivní odpočinek, zábavu 
a nevšední zážitky ve stí-
nu hradu Helfštýn v obci Týn 
nad Bečvou nedaleko Lipníku 
nad Bečvou. Netradiční lanový 

Outdoor centrum Helfštýn, Tel.: 601 571 139, www.outdoor-helfstyn.cz

LANOVÝ PARK HELFŠTÝN

Kamzíkova stezka v korunách stromů je unikátní systém prolézaček 
a překážek. Bezpečné překážky a chodníky v korunách stromů ve 
výšce až 13 metrů nad zemí jsou určeny malým i velkým. Děti 
nad sedm let se mohou na Kamzíkovu stezku vydat bez rodičů, 
ty menší by ji měli absolvovat za doprovodu dospělých. Součástí 
resortu je kromě Kamzíkovy stezky i bobová dráha s celoročním 
provozem, dětské vodní hřiště a podzemní bludiště, možnost 
strávit kouzelný čas v kočáru či na hřbetech koní, minigolf, 
discgolf, Bungee trampolíny, lukostřelba, víceúčelová hřiště
i dětská zóna vybavena jednoduchými atrakcemi pro děti 

KAMZÍKOVA STEZKA HRUBÁ VODA

Lanové centrum se nachází 
v adrenalinovém parku Campin-
gu Baldovec v okrese Prostějov. 
Pokuste se překonat 14 lanových 
mostů a překážek umístěných 
ve výšce 8 – 9 metrů nad zemí. 
Součástí parku je 23 m vysoká 
horolezecká věz a další aktivity.

CAMPING BALDOVEC, Tel.: 606 744 265, www.baldovec.cz

LANOVÉ CENTRUM 
BALDOVEC

Lanové centrum PROUD v Olo- 
mouci je volnočasový areál, 
ve kterém naleznete především 
nízké a vysoké lanové překáž-
ky. Dále si vyzkoušíte lezeckou 
stěnu, lanovky, skoky. Programy 
jsou určeny pro návštěvníky 
již od 8 let věku.

Lanové centrum PROUD o. s., Tel.: 605 215 348, www.lanovecentrum.cz

LANOVÉ CENTRUM 
PROUD
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NA LANĚ

Park Sportu Hrubá Voda, Tel:585100404, www.hrubavoda.cz



Jeseníky nabízejí návštěvníkům možnost provozovat zimní sporty 
až do pozdních jarních měsíců, nejdéle v ČR, a to díky obzvláště chladnému 
klimatu, které zajišťuje na hřebenech až 2 metrovou sněhovou pokrývku. 
Zdatnější milovníci běžeckého lyžování ocení až 380 kilometrů upravovaných 
běžeckých tras ve 13 lokalitách, ale pro všechny jsou lákavé především 
kouzelné trasy po dlouhých odkrytých hřebenech s úžasnými výhledy 
na nespoutanou krásu zimních Jeseníků či romantické lesní cesty.na nespoutanou krásu zimních Jeseníků či romantické lesní cesty.

www.navstivtejeseniky.cz

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V JESENÍKÁCH

Snowbike je zimní verzí klasického 
horského kola. Jízda na tomto kole 
s mohutnými plášti přináší nevšední 
zážitek. Na kole se dostanete najed-
nou tam, kam klasické horské kolo 
musíte dotlačit, a především v ročním 
období, ve kterém se na kole také 
příliš nepovozíte. Vyzkoušejte jej 
např. v Hynčicích pod Sušinou.

BIKECENTRUM, Tel: 778 069 319, http://www.kolovna.cz/cs/bikecentrum/

SNOWBIKE
Jízda se psím spřežením – dříve 
nutnost, nyní zajímavý zážitek. 
Poznejte krásy mushingu v Rych-
lebských horách a projeďte se 
se psím spřežením. Vyzkoušejte si, 
jaké to je být musherem. Užijete si 
jízdu se spřežením 4-8 severských 
psů husky. Těší se na Vás smečka 
sibiřských a aljašských husky.

Psí spřežení Jeseníky, Tel.: 774 638 689, www.psisprezeni.com
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ZIMNÍ RADOVÁNKY

která patří k Penzionu U Kovárny. Akce je opravdu pohodová, závodí 
jednotlivci i tříčlenná družstva. Vyhlášení probíhá v mnoha kategoriích, 
takže každý si najde soupeře. Závodníci jsou v ceně startovného více 
než kvalitně zásobováni jídlem a pitím, jak před startem, tak po závodě. 
Večer zpravidla následuje tradiční tancovačka.

Hornolipovská desítka je 
tradiční závod v běhu na ly-
žích na cca 10km po kopcích 
v okolí Horní Lipové. Startuje se 
od Penzionu Kovárna v Horní 
Lipové za každého počasí. Re-
gistrace probíhá v Magacíně, 

Jeseníky Severní hřeben o. s., Tel.: 737 283 770, www.hornolipovska10.org

HORNOLIPOVSKÁ DESÍTKA

MUSHING



Navštivte levandulové království. 
V roce 2014 vysadili v Bezděkově prv-
ních 500 rostlinek a nyní můžete vidět 
více než 10.000 levandulí. V létě může 
vidět i levandulovou expozici přímo 
v Bezděkově nebo celoročně navštívit 
Levandulovou kavárnu v Zábřehu.

Levandulový statek Bezděkov, Tel.: 604 744 534, www.levandulovystatek.cz

LEVANDULOVÝ 
STATEK BEZDĚKOV

TVARŮŽKOVÁ 
CUKRÁRNA
Poštulkovy tvarůžkové moučníky 
z Loštic jsou originální slanou 
pochoutkou, která je připravová-
na podle tradiční rodinné recep-
tury. Vysoký podíl ruční práce 
zaručuje kvalitu a jedinečnost 
každého z moučníků. 

Tvarůžková cukrárna Loštice, Tel.: 732 606 713, www.tvaruzkovacukrarna.cz

Tradiční festival dobrého jídla, 
pití a zábavy pro celou rodinu 
si za 10 let svého trvání získal 
své stálé návštěvníky, kterých 
neustále přibývá. Stal se tak 

nedílnou součástí společenského dění v regionu. Každoročně v měsíci 
červenci na vás v areálu společnosti PRO-BIO, s.r.o. ve Starém Městě čeká 
mnoho zajímavých osobností, kvalitní a zdravé bioprodukty, ochutnávky 
novinek, spousta dobrého jídla a pití, bohatý hudební program a především 
zábava a radost protkaná letní prázdninovou atmosférou.

Bioslavnosti - Staré Město pod Sněžníkem, Tel.: 777 935 189, www.probio.cz

BIOSLAVNOSTI

Festival dobrého jídla a pití si klade za cíl dlouhodobě ukazovat široké 
veřejnosti ve městě, kraji i v celé republice, že v olomouckém regionu je 
řada kvalitních výrobců, restaurací a kuchařů, kteří dělají svoji práci s radostí 
a dobře.
Návštěvníci mají možnost si vychutnat kulinářské speciality pravidelně 
v měsíci květnu v příjemném prostředí jednoho z olomouckých parků. Více 
než 70 vystavovatelů z řad restaurací, výrobců potravin a prodejců delikates 
nabízí své produkty ve stanech a stáncích, které snesou ta nejpřísnější 
měřítka moderní prezentace.

GARDEN FOOD FESTIVAL

Foodfest, s.r.o., Tel.: 736 637 600, www.gardenfoodfestival.cz
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KULINÁŘSKÉ DELIKATESY



Tato třídenní akce nabízí návštěvníkům bohatý kulturní program, ve kterém 
nechybí divadelní a folklórní soubor ani ukázky lidových řemesel a historic-
kých krojů. Koná se každoročně v měsíci srpnu.

Pouť u příležitosti svátku Nane- 
bevzetí Panny Marie a Meziná-
rodní setkání fl ašinetářů se koná 
v Pekařově nedaleko Hanušovic. 

Pekařovská pouť, Tel.: 583 248 333, www.vresovka.cz

PEKAŘOVSKÁ POUŤ

Tradiční přelety horkovzdušných balónů nad hradem Bouzov 
se konají pravidelně v měsíci srpnu v ranních i podvečerních 
hodinách. Na hromadný start se piloti sjíždějí z nejrůznějších koutů 
České republiky, ale také ze Slovenska. Kochat se kouzelným 
pohledem na více než dvacítku balónů vznášejících se nad lesy 
kolem hradu Bouzov můžete i z dalekého okolí. Akce je spojena 
s bohatým doprovodným programem na hřišti u parkoviště 
a speciálními večerními prohlídkami hradu.

BALÓNY NAD HRADEM

Balóny nad hradem, Tel.: 775 888 960, www.hrad-bouzov.cz

Mezinárodní festival Blues Alive 
patří mezi nejprestižnější fes-
tivaly svého druhu ve střední 
Evropě. Průběh festivalu dopl-
ňuje rozsáhlý doprovodný pro-
gram - koncerty a jam sessiony 
či fi lmové projekce. Koná se vždy 
v polovině listopadu v Šumperku.

Blues Alive, s.r.o., Tel.: 583 214 287, www.bluesalive.cz

BLUES ALIVE
Mezinárodní hudební festival 
Keltská noc je neodmyslitelnou 
součástí léta Prostějovska i celé-
ho Olomouckého kraje. Koná se 
tradičně v kempu Žralok v Plum-
lově a připomíná lidem kulturní 
propojenost zemí Evropy právě 
prostřednictvím „keltství“.

KELTSKÁ NOC z. s., Tel.: 773 057 293, www.keltska-noc.cz

KELTSKÁ NOC
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Paintball je hra, ve které můžete 
prožít radost z výhry i poznat, 
jak málo stačí k prohře. Venkov-
ní hřiště v Neředínské pevnosti 
v Olomouci je postaveno z vojen-
ských beden ve stylu sportovní-
ho hřiště. Užijte si paintball plný 
napětí, dobrodružství a vzrušení.

Paintball Game Olomouc, Tel.: 776 713 600, www.pgo.cz

Lukostřelbu na 3D terče vyzkou-
šejte v Adrenalin parku v České 
vsi u Jeseníku. Nejprve se na-
učíte střelbu na terč a následně 
vyrazíte na loveckou stezku. 
Potkáte zde v životní velikosti med-
věda, lišku a ostatní, které máte 
možnost svojí dovedností ulovit.

ADRENALIN PARK – Ranč Orel, Tel.: 731 543 237, www.adrenalin-park.cz

Během hry se setkáte s nejednou přírodní překážkou, které činí 
hru o to zajímavější. V Jeseníku je ještě doplněna o zábavný kvíz 
pro vaše děti.

DiscGolf je oblíbenou zábavnou 
hrou odvozenou z golfu. Hracím 
prostorem v Jeseníku je Park 
Vincenze Priessnitze, který je 
součástí lázeňského areálu. 

Lázeňské Informační Centrum, Tel.: 584 491 470, www.priessnitz.cz

Vyzkoušejte 18 jamkové hřiště pro adventure golf v Olomouci 
s drahami pokrytými umělou golfovou trávou.  Adventure golf nabízí 
v podstatě klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah.  
Dalo by se říci, že adventure golf je určitým hybridem mezi golfem 
a minigolfem a příjemným způsobem spojuje prvky obou sportů. 
Oproti minigolfu na hřišti nenajdete klasické překážky, ale na drahách 
jsou umístěny různé terénní nerovnosti, předěly a vyvýšeniny, vodní 
a písečné překážky, které se co nejvíce podobají skutečnému terénu, 
jenž musí hráči při klasickém golfu překonávat.

ADVENTURE GOLF

OMEGA centrum sportu a zdraví, Tel.: 585 205 700, www.omegasport.cz
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U penzionu Haltmar v Ramzové 
se svezete na speciálních duších 
v létě i v zimě na sněhu. Cestu 
dolů tvoří umělé koryto se zatáč-
kami, ve kterém sjedete na „člu-
nu“ celou trasu a nahoru vás 
vyveze vlek. Jízda plná adrenali-
nu je pro všechny bez rozdílu věku.

Penzion HALTMAR – Ramzová, Tel.: 603 485 619, www.haltmar.cz

HORSKÝ TUBING

kempy pro veřejnost a mezinárodní závody. Najdete zde lyžařské i snow-
boardové skokanské rampy, určené jak pro začátečníky, tak i profesionály. 
Vše s bezpečným dopadem do vody. Vodní hladina je navíc změkčována 
speciálním Air systémem, aby ani nepodařený dopad nebolel.

Acrobat Park ve Štítech je 
unikátní multifunkční areál, 
který slouží široké veřejnosti 
a zároveň splňuje vysoké stan-
dardy profesionálních sportovců. 
Každoročně jsou tu pořádány 

ACROBAT PARK Štíty, Tel.: 737 189 351, www.acrobatpark.com

AKROBATICKÉ SKOKY NA LYŽÍCH DO VODY

Extrémní Bungee Jumping skýtá 
neobyčejné možnosti pro adrena-
linem nabitý program. Neváhejte 
si vyzkoušet Bungee Jumping 
v Nákle u Olomouce z výšky 
40 nebo 60 metrů na elastic-
kém laně. Zažijete zvýšenou 
hladinu adrenalinu bez rizika. 

Xtreme Sports, Tel.: 607 232 070, www.xtreme-sports.cz

BUNGEE JUMPING

Laser game nebo také laser tag je společenská adrenalinová hra, 
která kombinuje počítačové hry s hrami typu paintball a airsoft. Rozdíl 
je ovšem ten, že zásah nebolí, nezanechává modřiny ani barevné 
skvrny. Samotná Laser Aréna v Olomouci, kde se Laser Game 
odehrává, má 360 m2 plných překážek, rohů a zákoutí, které jsou 
ideálními úkryty. Krev v žilách vám také rozpumpuje akční hudba, 
která provází celou hru.

LASER GAME

Laser Arena Olomouc, Tel.: 604 685 483, www.laserarenaolomouc.cz
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poskytuje dokonalé termické podmínky pro výkonnostní létání. Při dobré 
dohlednosti můžete při letu pozorovat horní nádrž přečerpávací vodní elek-
trárny Dlouhé Stráně, Praděd a velkou část hřebene Jeseníků od Červené 
hory po sedlo Skřítek.

Na tandem paragliding odstartu-
jete v nadmořské výšce 1272 me-
trů v Koutech nad Desnou nebo 
v Loučné nad Desnou. Terén 

El Speedo s.r.o., Tel.: 777 311 661, www.elspeedo.cz

TANDEM PARAGLIDING

Zážitková akce, která vám umož-
ní nahlédnout do zákulisí letiště 
v Šumperku a rozšířit vaše zna-
losti o letadlech a létání. Během 
letu si pod dohledem instruktora 
vyzkoušíte, jaké to je řídit skuteč-
né letadlo nad zajímavými místy 
Olomouckého kraje.

Aeroklub Šumperk, Tel.: 724 743 221, www.aeroklub-sumperk.cz

Je pro Vás připraven přibližně 
hodinový vyhlídkový let malým 
nebo středním horkovzdušným 
balónem, z nichž si svůj let vy-
chutnáte a odnesete si vzpomín-
ky na celý život. Startovat lze 
kdekoliv v Olomouckém kraji. 

Svatopluk Kuča, Tel.: 602 529 636, www.k-plus.cz

LET BALÓNEMJEDEN DEN PILOTEM

Tandemový seskok je velmi emotivní zážitek. Po cca 15 minutové 
přípravě na letišti v Prostějově prožijete 20 minut vyhlídkového letu, 
při kterém tandem pilot rozptýlí vaše případné obavy. Následně 
vás čeká nejkrásnější fáze seskoku - výskok z letadla a 50 vteřin 
volného pádu při rychlosti 200 km/h. Po otevření padáku si jej 
budete moci sami vyzkoušet řídit. Poté už jen hladce přistanete 
a můžete svůj jedinečný zážitek oslavit a kochat se videozáznamem…

TANDEMOVÉ SESKOKY PADÁKEM

JUMP-TANDEM s.r.o., International Business Centre
Tel.: 724 175 175, www.jump-tandem.cz
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Po teorii na břehu poznáte v pra-
xi, jaké to je být „rafťákem“. Čeká 
vás plavba divokými meandry 
řeky Moravy, kam se suchou 
nohou nikdo nedostane. Podle 
typu a délky plavby zvolíme jedno 
z několika nástupních míst v Olo-
mouci či Litovli.

RAFTING MORAVA, Tel.: 724 030 223, www.raftingmorava.cz

Všechny výpravy jsou vhodné pro absolutní vodácké začátečníky i rodiny 
s dětmi. Během plavby se o vaše bezpečí a pohodu starají zkušení a kvali-
fi kovaní instruktoři. Doprovodný mikrobus nebo autobus umožňuje pádlovat 
nalehko. Plavbu si tak užíváte bez strachu z namočených věcí. Zároveň je 
možné pružně přizpůsobovat program počasí a podmínkám na řece.

Netradiční dovolenou na vodě 
vám poskytne vodácká škola, 
půjčovna lodí a cestovní agentura 
Tydra v Šumperku. Po řece Mora-
vě se můžete plavit pohodovým 
turistickým tempem na stabilních
a bezpečných kanoích Tydra. TYDRA - vodácká škola, půjčovna lodí, cestovní agentura

Tel.: 775 766 765, www.tydra.cz

DOVOLENÁ NA VODĚ

Výletní plavba s průvodcem 
na raftu s elektrickým pohonem je 
určena pro ty, kteří se chtějí „ko-
chat“ výhledy na centrum města 
Olomouce nebo pohledem na pří-
rodu kolem řeky Moravy. Plavbu 
je možné pojmout i jako „piknik 
na vodě“ s patřičným občerstvením.

PEŘEJ tours, Tel.: 603 113 344, www.perej.cz

ELEKTRICKÝ RAFTRAFTEM PO MORAVĚ

Plavby historickou Olomoucí: nevšední zážitek v podobě
poznávacích plaveb po řece Moravě doprovázených výkladem
o zajímavostech a historii města. Projížďky jsou určeny všem
věkovým skupinám, zejména rodinám s dětmi, ale i seniorům
či osobám se zdravotním a pohybovým omezením. Mimo
plaveb samotných na vás čekají příjemné chvíle strávené
u vody v přístavišti, kde jsou připraveny různé kulturní akce,
jako např. koncerty, divadla a letní kino. Vyplouvá se každý den
od května do října.

PLAVBY OLOMOUC, Tel.: 776 857 870, www.plavbyolomouc.cz

POZNÁVACÍ PLAVBY
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Rybník Kocián najdete v centru obce Loučná nad Desnou. Na rybníku může 
vyzkoušet své rybářské štěstí či umění každý. Povolenku je možné zakoupit 
na jeden den a chytit na ni až čtyři ryby (pravděpodobně pstruh, kapr, siven 
nebo štika). Na ulovených rybách si pochutnáte v dřevěné rybářské baště 
na břehu rybníka, kde vám ryby rádi připraví. Rybník Kocián, Tel.: 604 101 348, www.kocianloucna.cz

RYBNÍK KOCIÁN

Na soukromém revíru nedaleko 
Lipníka nad Bečvou mohou ry-
bařit držitelé rybářského lístku, 
kteří si zakoupí povolenku k lovu 
na OÚ v Oseku nad Bečvou. 
Vlastní rybolov probíhá v režimu 
mimo pstruhovém, rybařit je také 
možné způsobem „chyť a pusť“.

Jadran, Tel.: 737 249 303, www.jadran.cub3.cz

JADRAN

pstruhů s možností vlastního odlovu na udici, chytání s možností ponechat 
si jednu ulovenou rybu dle podmínek rybolovu, chytání pstruhů s odkoupe-
ním chycených ryb, lov na dírkách – aktuální v zimním období dle vhodného 
počasí, či rybářské závody a soutěže. Areál také nabízí možnost rezervace 
části areálu či celého areálu pro fi remní nebo kolektivní akce.

Na Čertových rybnících v obci 
Čunín na Konicku je pro návštěv-
níky připraveno několik možností 
rybolovu: chyť a pusť - chytání 
ryb na velkém rybníku, prodej 

Čertovy rybníky, Tel.: 721 829 145, www.certovyrybniky.cz

ČERTOVY RYBNÍKY

V areálu Rybářské bašty v Ru-
dolticích u Sobotína se nachází 
Rudoltický rybník. Zájemci 
o rybaření si zakoupí povolenku 
k lovu u obsluhy rybníka, kde si 
případně zapůjčí rybářské náčiní. 
Ve stylové roubence si pochutná-
te na celé řadě rybích specialit.

Rybářská bašta, Tel.: 605 760 752, www.sportrybolov.cz

RUDOLTICKÝ 
RYBNÍK
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Zahrada se soukromým chovem kontaktních zvířat 
v Lipové-lázních je příjemným zpestřením odpoledních 
vycházek i cílem mnoha turistických výletů - hlavně 
pro rodiny s dětmi, mládež, organizované skupiny 
a širokou veřejnost.
K vidění jsou zde zvířata domácí, ale i exotická, 
např. opičky, kozy, ovce, klokani, pštrosi, puma 
americká, labutě, mývalové, surikaty, leguáni, několik 
druhů exotického ptactva, dokonce volně létajících 
a spousta dalších.
Během sezóny probíhají kulturní a vzdělávací akce 
zaměřené na souznění a spolupráci člověka se zvířetem.

FAUNAPARK o.p.s., Tel.: 739 443 204, www.faunapark-ops.cz

FAUNAPARK

V přerovském muzeu budete 
mít možnost seznámit se téměř 
se všemi druhy ptáků v Česku. 
Takto rozsáhlá expozice nemá 
v ČR obdoby. Řadu ptáků u nás 
můžete vidět i naživo – ať již 
při kroužkování nebo při návštěvě 
voliér jedinců s trvalými hendikepy.

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
Tel.: 724 947 544, www.ornis.cz
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ZA ZVÍŘATY

Farma je v provozu od roku 2000 a v současné době chová cca 100 kusů 
zvěře. Komentovanou prohlídku je potřeba objednat předem a prohlídky 
se mohou zúčastnit skupiny až 28 osob. Při prohlídce dochází k přímému 
kontaktu se zvířaty, návštěvníci je krmí připraveným pečivem. Mohou si je 
pohladit, vyfotit se s nimi a pozorovat je přímo na pastvě.  

Zastavte se podívat na největší 
spárkatou zvěř z Jesenických 
hor. Můžete si objednat originální 
komentovanou prohlídku farmy 
formou „safary“. Uvidíte desítky 
jelenů, které lze krmit pamlsky 
přímo z ruky. 

Jelení farma, Tel.: 602 754 458, www.krasnavyhlidka.cz

JELENÍ FARMA DĚTŘICHOV

Včelařské muzeum v Hranicích se 
pyšní expozicí o včelařství s ukáz-
kou nástrojů pro obhospodařování 
včel a na výrobu produktů. Celá 
expozice je doplněna o informační 
tabule mapující životní cyklus včel, 
biologii včel a mnoho dalších zají-
mavostí z jejich života.

Včelařské muzeum Hranice, Tel.: 606 735 930, www.vcelari-hranice.webnode.cz

VČELAŘSKÉ MUZEUMORNITOLOGICKÁ 
STANICE



Plumlov
Zámecká 99
798 03 Plumlov
+420 588 882 662
www.plumlovsko.cz

Přerov
nám. T. G. Masaryka 7
750 02 Přerov
+420 581 587 777
www.prerov.eu

Prostějov
Pernštýnské nám. 8
796 01 Prostějov
+420 582 329 723
www.prostejov.eu

Slatinice
Slatinice 29
783 42 Slatinice
+420 585 944 599
www.tc-slatinice.cz

Šternberk
Horní nám. 2
785 01 Šternberk
+420 739 486 060
www.poznej-sternbersko.cz

Uničov
Masarykovo nám. 29
783 91 Uničov
+420 585 054 880
www.mkzunicov.cz

Velká Bystřice
Zámecké náměstí 775
783 53 Velká Bystřice
+420 734 236 506
www.velkabystrice.cz

Branná
Branná 62
788 25 Branná
www.icbranna.cz

Hanušovice
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
+420 583 285 615
www.ichanusovice.cz

Javorník
Nádražní 160
790 60 Javorník
+420 584 440 688
www.kulturnidumjavornik.cz

Jeseník
Palackého 2/1341
790 01 Jeseník
+420 776 773 503
www.jesenik.org

JESENÍKY

Prostředí ZOO na Svatém Ko-
pečku je pro Safari jako stvořené. 
Proč cestovat prstem po mapě, 
když je možné vláčkem projet Afri-
ku a Euroasii. U nástupiště si vás 
zblízka omrknou žirafy Rothschil-
dovy. 
V Africe se ocitnete tisíce kilome-
trů jižněji mezi oryxy jihoafrickými 
a Euroasie představuje celá stáda 
různých kopytníků, losy a skupinu 
zubrů i s mládětem.

Interaktivní centrum popularizace vědy a výzkumu se nachází v Olo-
mouci v areálu Korunní pevnůstky. Ve čtyřech stálých interaktivních 
expozicích z oblasti přírodních a humanitních věd najdete 
více než dvě stě zábavných exponátů zajímavých pro všechny 
věkové kategorie. Muzeum dále 
nabízí dílny a laboratoře pro dobro-
družné pokusy, multifunkční Laudo-
nův sál nebo digitální planetárium, 
kde uvidíte špičkové fi lmy o vesmíru.

Zoologická zahrada Olomouc
Svatý Kopeček

Tel.: 585 151 601
 info@zoo-olomouc.cz
www.zoo-olomouc.cz

Pevnost poznání Olomouc
Tel.: 585 634 145

info@pevnostpoznani.cz
www.pevnostpoznani.cz

SAFARI V ZOO OLOMOUC

PEVNOST POZNÁNÍ 
OLOMOUC
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Dřevohostice
Zámecká 88
751 14 Dřevohostice
+420 723 910 281
www.drevohostice.cz

Horka nad Moravou
Skrbeňská 70
783 35 Horka nad Moravou
+420 585 154 711
www.slunakov.cz

Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice
+420 581 607 479
www.mic.hranet.cz

Cholina
Cholina 224
783 22 Cholina
+420 737 473 133
www.obeccholina.cz/tic-cholina/

Kojetín
Masarykovo nám. 8
752 01 Kojetín
+420 581 202 202
www.mekskojetin.cz

Konice
Kostelní 46, 
798 52 Konice
+420 582 334 987
www.mekskonice.cz

Lipník nad Bečvou
nám. T. G. Masaryka 13
751 31 Lipník nad Bečvou
+420 581 773 763
http://info.mesto-lipnik.cz

Litovel
nám. Přemysla Otakara 762
784 01 Litovel
+420 585 150 221
www.litovel.eu

Moravský Beroun
nám. 9. května
793 05 Moravský Beroun
+420 554 773 147
www.morberoun.cz

Náměšť na Hané
Hrad 1, 783 44
783 44 Náměšť na Hané
+420 585 952 184
www.zameknahane.cz

Němčice nad Hanou
Palackého nám. 25
798 27 Němčice nad Hanou
+420 582 386 440
www.nemcicenh.cz

Olomouc
Horní náměstí - podloubí radnice
779 11 Olomouc
+420 585 513 385
http://tourism.olomouc.eu

Jeseník, Priessnitzovy lázně
Priessnitzova 299
790 03 Jeseník
+420 584 491 470
www.priesnitz.cz

Lipová - lázně
Lipová - lázně 476
790 61 Lipová - lázně
+420 584 421 209
www.ic-lipova.cz

Rapotín
Šumperská 530
788 14 Rapotín
+420 583 121 211
www.kkcrapotin.cz

Staré město
nám. Osvobození 166
78832 Staré Město
+420 725 502 753
www.staremesto.info

Štíty
nám.Míru 55
789 91 Štíty
+420 583 440 109
www.stity.cz

Šumperk
Hlavní tř. 22
787 31 Šumperk
+420 583 214 000
www.infosumperk.cz

Šumperk
nám. Míru 211/4
78701 Šumperk
+420 731 571 586
ic-sumperk.cz

Velké Losiny
Lázeňská 674
788 15 Velké Losiny
+420 583 248 248
www.iclosiny.cz

Vidnava
Radniční 84
790 55 Vidnava
+420 725 636 457
www.vidnava.cz

Zábřeh
Čs. Armády 835
789 01 Zábřeh
+420 583 411 653
http://tourism.zabreh.cz/

Zlaté Hory
Bezručova 144
793 76 Zlaté Hory
+420 584 425 397
www.zlatehory.cz



Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit 
a návrhy možných výletů s kartou ORC naleznete na

www.olomoucregioncard.cz

  SLEVY 
                                       minimálně 98 míst

• lázeňské procedury • aquaparky 
• jeskyně • sport • restaurace 

• ubytování • adrenalinové zážitky

ZDARMA 
minimálně 80 míst

Turistická karta
vstupy do atraktivit zdarma

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Zlatorudné mlýny, 
Zlaté Hory

Zoo OlomoucZámek a zahrady 
Kroměříž

Olomouc region Card je turistická karta, opravňující držitele ZDARMA 
k návštěvě nejzajímavějších míst – hradů, zámků, muzeí, zoo aj. – 
v Jeseníkách, Olomouci a na Střední Moravě. Dále umožňuje 
čerpat atraktivní slevy na vstupy do vybraných turistických cílů, 
např. jeskyní, aquaparků a jiných zařízení. Ke každé zakoupené kartě obdržíte 
ZDARMA stostránkovou barevnou brožuru – praktického průvodce. 
Získáte informace, kde můžete kartu uplatnit, včetně kontaktů a otevírací doby.

• hrady • zámky • muzea • zoo 
• veřejná doprava v Olomouci 

• sbírkové skleníky • botanická zahrada
• bobové dráhy • minigolf • golf  

Sport Park Hrubá Voda Hrad Bouzov

Aquapark Olomouc Javoříčské jeskyně

Jízdenky
České dráhy a.s.

Čtyřkola Olomouc

Lázně Velké Losiny

navštivtenový webPodporujeme
rodiny

www.rodinajeok.cz
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Seminare

Workshopy

Slevy

Region Card

Family Point

Senior Pas
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