Rodinné
výlety

v Olomouckém kraji

www.ok-tourism.cz
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možná si říkáte, k čemu je dobrý turistický průvodce zaměřený na rodiny, když už jsme vydali průvodce, který je určen pro všechny. Myslím, že těm
z vás, kteří děti mají, je to jasné. A ostatním, kteří na
přírůstek teprve čekají nebo už na společné výlety
s drobotinou zapomněli, se to pokusím připomenout.
Než vyrazí rodina na výlet, musí třeba zjistit, zda
se do cíle cesty dostane kočárkem. Rodiče také
zajímá, jestli je vyhlédnutá atrakce pro děti vůbec
vhodná. Nebo hledají informace o dětských či rodinných slevách. A co víc, musí zvolit takový cíl cesty, který bude bavit nejen děti, ale alespoň trošku
i dospělé. Je totiž docela možné, že na společnou
cestu přiberou také dědečka a babičku.
Věřte, že sehnat tyto informace, třeba na internetu, zabere spoustu času. Náš průvodce vám dobu
strávenou u počítače zkrátí. Můžete tak na společný
rodinný výlet vyrazit dříve nebo na něm prožít víc
společných zážitků. Turistický průvodce pro rodiny
tedy není něčím navíc, ale je to základ. Věřím, že ho
oceníte.

Ladislav Okleštěk,

hejtman Olomouckého kraje

250 k
m
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Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Policie České republiky 158
Záchranná služba, pohotovost 155
Asistenční služba ABA pro motoristy 1240, Informace o telefonních
číslech 1188
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Přírodní koupací biotop Litovel
Přijeďte si do Litovle vyzkoušet výjimečnou kombinaci přírodního
koupání a bazénu se zdravou vodou bez chemie čištěnou speciálními
rostlinami. Čeká vás zde voda teplá až 27 stupňů, prvky jako v malém
aquaparku a nové sociální zázemí.

Voda a koupání

Městské koupaliště
Komárov 9029, 784 01 Litovel

Aquapark Olomouc

Vyhlídkové plavby na raftech historickou Olomoucí

Aquapark Olomouc má na ploše dvou hektarů vedle venkovního areálu také zastřešenou část s možností celoročního provozu bez ohledu na rozmary počasí. Vodním atrakcím vévodí jeden z nejdelších
toboganů v České republice, který je sjízdný v délce 123 metrů na
nafukovacích duších.

Nově zavedené vyhlídkové plavby na raftech pod krásnými památkami města Olomouce po ramenu řeky Moravy Mlýnském potoku.
Plavby jsou organizovány každou středu po dobu letní sezóny a při
významných událostech pořádaných v Olomouci.

Kafkova, 779 00 Olomouc
www.aqua-olomouc.cz

CK PEŘEJ tours, s. r. o., Tř. Svobody 39, 779 00 Olomouc
www.perej.cz
Tel.: +420 585 313 176

Tel.: +420 588 517 770

Centrum zdraví Bohuňovice

Poznávací plavby v Olomouci

Aquapark v Bohuňovicích nabízí návštěvníkům plavecký bazén s 2
tryskami pro plavání v protiproudu a 3 startovními bloky, dětský bazén, 100 m tobogán, vířivku pro 12 osob, mělký bazén s atrakcemi
(chrliče, hříbek, vířivka), letní terasu s lehátky, saunu, parní komoru,
fitcentrum, solárium a masáže.

Během plavby na lodích Kordulka a Marie Terezie můžete originálním
způsobem poznat Olomouc, ukázat přátelům a rodině krásy města,
oslavit různá výročí nebo zažít romantický večer na osvícené lodi za
doprovodu živé hudby.

6. května 616, 783 14 Bohuňovice
www.centrum-zdravi-bohunovice.cz

Plavecký areál Přerov

Venkovní aquapark nabízí kromě 3 bazénů také stometrový tobogán
a dvacetimetrovou trojskluzavku. Dále si zde můžete zahrát volejbal,
beachvolejbal, najdte tu ping-pong, minigolf i petanque. Nově se můžete občerstvit v Tropical baru.
Krasická 6, 796 04 Prostějov
www.dsp-pv.cz

Plavecký stadion Olomouc

Plavecký bazén, skokanské věže, dětský bazén se skluzavkou i venkovní areál.
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PLAVBY OLOMOUC, Řeka Morava pro Olomouc z.s.
Na Vozovce 21, 779 00 Olomouc
www.plavbyolomouc.cz
Tel.: +420 776 857 870

Tel.: +420 585 151 731

Aquapark Koupelky Prostějov

Legionářská 1090/11
Olomouc, Nová Ulice
Tel.: +420 585 427 208
www.olterm.cz

Tel.: 420 585 342 134

Městské koupaliště
Lipník nad Bečvou

Koupaliště Stražisko

Letní koupaliště.

Letní koupaliště, brouzdaliště,
solární ohřev vody.

Kopaniny 2
Přerov 750 02
Tel.: +420 581 736 580
www.bazenprerov.cz

Na Zelince 1185
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: +420 731 473 306
www.ts-lipnik.cz/koupaliste

Stražisko, Růžov 124
798 44 Stražisko, Růžov
Tel.: +420 582 376 520
www.obecstrazisko.cz

Městské koupaliště
ve Šternberku

Plumlovská přehrada

Městské koupaliště
Uničov

Svatoplukova 15,
785 01 Šternberk
Tel.: +420 725 120 002
www.tksternberk.cz

Rudé armády 302
798 03 Plumlov
Tel.: +420 582 393 217
www.mestoplumlov.cz

Plavecký bazén, dětský bazén
se skluzavkou, sauny.

Tel.: +420 582 330 895

Plovárna Aquapark Hranice

Plavecký bazén, relaxační bazén s atrakcemi,
tobogán, dětský bazén.
Žáčkova 2042
753 01 Hranice
Tel.: +420 581 606 060
www.aquaparkplovarnahranice.cz

Letní koupaliště vybaveno
solárním ohřevem, dlouhým
tobogánem.

Nachází se na říčce Hloučele,
asi 3 km západně od města
Prostějova.

Letní koupaliště, tobogán,
skluzavky, brouzdaliště.
Sadová 961
78391 Uničov
Tel.: +420 585 054 305
www.tsunicov.cz
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Zámek Tovačov
Výstup na zámeckou věž s vyhlídkou do širokého okolí je nezapomenutelným zážitkem. V prostorách zámku si můžete prohlédnout
kromě tématických příležitostných výstav renesanční portál zámecké věže, zámeckou kapli, levé křídlo zámku se schodištěm ve vídeňském stylu a obřadní síní města. Dále rytířský a sněmovní sál.

Hrady a zámky

Zámek Tovačov, Cimburkova 2, 751 01 Tovačov
www.zamek.tovacov.cz

Hrad Helfštýn

Zámek Náměšť na Hané

Hrad Helfštýn je přirozeným kulturním centrem regionu a známým
místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“ se
stálou expozicí. Rozsáhlý areál nabízí během sezóny žánrově různé kulturní programy - historický šerm, divadlo, hudební a taneční produkce.

Nejkrásnějšími interiéry zámku jsou Červený a Zlatý salonek
a knihovna. Z vybavení přitahují největší pozornost návštěvníků honosné kočáry ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Zámek je obklopen parkem s lipovou alejí. Nedílnou součásti jsou různé kulturní
a společenské akce konající se v zámeckém amfiteátru. V zámku jsou
i speciální programy a akce pro děti.

Hrad Helfštýn, 751 32 Týn nad Bečvou
www.helfstyn.cz

Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané
http://zamek.namestnahane.cz

Tel.: +420 581 797 093

Uprostřed lesů se tyčí romantický hrad Bouzov s bezpočtem věží
a bašt. Přes dva padací mosty klenoucí se nad hradním příkopem
přejely spousty králů a princezen, neboť toto místo je přímo rájem
hraných pohádek a filmů. Pro návštěvníky jsou na hradě přichystány
kostýmované a večerní prohlídky a pravidelné akce pro malé i velké.
Státní hrad Bouzov, Bouzov 8, 783 25 Bouzov
www.hrad-bouzov.cz

Tel.: +420 775 888 960

Zámek Úsov

Pro návštěvníky je připravena klasická zámecká expozice připomínající život posledních zámeckých pánů, doplněná o kolekci obrazů
malíře Josefa Mánese. V netradiční výstavě otce a syna Svěrákových
uvidíte exponáty z několika snímků, na kterých oba filmaři pracovali.

Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem
www.zamekcechy.cz

Tel.: +420 722 928 494

Zámek Plumlov

Na zámku v Úsově sídlí Lovecko-lesnické muzeum. Představuje unikátní
sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie,
Indie a Afriky. Úsov nabízí kromě tradičních expozic i další vyžití pro malé
návštěvníky. Ve Vlašimském paláci si mohou děti i dospělí po výkladu
vyzkoušet vlastní dovednosti a potrápit hlavičky hádankami. Pro nejodvážnější z nich je zde otevřen i strašidelný labyrint.
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově, Zámecká 1, 789 73 Úsov
www.muzeum-sumperk.cz
Tel.: +420 583 435 111

Hrad Šternberk
Děti jsou na hradě Šternberk vítány především. V průběhu roku připravuje hrad Šternberk množství akcí zaměřených na nejmladší návštěvníky. Nechybí divadelní představení, filmové projekce, tvořivé
dílničky, dětský den a mnoho dalších. Každou druhou neděli v měsíci
připravuje pro děti speciální prohlídky. V současné době si můžeme
vybrat ze dvou dětských prohlídek - „Technika je všude kolem nás“
a „Cestovatelé v čase“. Děti tady získávají znalosti zábavnou formou.
Horní náměstí 6, 785 01 Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

Tel.: +420 737 291 359

Zámek Čechy pod Kosířem

Hrad Bouzov
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Tel.: +420 581 731 309

Tel.: +420 585 012 935

Zámek pořádá řadu akcí - prohlídky zámku, výstavy, koncerty hudebních skupin a jiné kulturní akce. Velmi oblíbené jsou pohádkové
příběhy pořádané na zámku, kdy si projdete zámeckými komnatami,
podíváte se na pohádky o Šípkové Růžence, uvidíte alchymistickou dílnu Rudolfa II. i jeho Golema, malé děti se setkají s vodníkem a čertem
z pohádky Princezna ze mlejna a mnoha dalšími pohádkovými postavami.
Zámek Plumlov, Zámek, 798 03 Plumlov
www.plumlov-zamek.cz

Tel.: +420 773 444 500

Zámek Konice
Nabízí stálou expozici zvyků a řemesel a největší českou sbírku seker.
Seznámit se zde můžete s řadou řemesel, která mají na Konicku
dlouholetou tradici, jako např. pivovarnictví, mlynářství, kovářství, vahařství, tkalcovství, krejčovství a řada jiných.
MěKS Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
www.konice.cz

Tel.: +420 582 397 250
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Bobové dráhy,
minikáry, motokáry

Sportovní a lanová centra
Lanové centrum Proud

Bobová dráha Hlubočky

V dobrodružném areálu lanového centra PROUD najdete 10 nízkých
lanových překážek, 15 individuálních vysokých lanových překážek,
5 týmových lanových překážek a 2 skoky.

Celoročně otevřená bobová dráha projíždějící speciálním korytem
nabízí svezení o celkové délce 1540 m, přičemž samotný sjezd má
1030 m. Trať zatraktivňuje řada otoček, tunel i mostní konstrukce.
Maximální rychlost je nastavena na 50 km/hod. V současnosti se
jedná o nejdelší bobovou dráhu na Moravě.

Lazecká, 771 10 Olomouc
www.lanovecentrum.cz

Ski areál Hlubočky, Školní 126, 783 61 Hlubočky

Tel.: +420 775 771 077

Lanové bludiště Helfštýn

Bobová dráha v Park Sportu Hrubá Voda

Outdoor centrum Helfštýn se nachází nad údolím Moravské brány
ve stínu hradu Helfštýn. Je ideálním místem pro rodinné výlety, školní akce, aktivní odpočinek, zábavu a nevšední zážitky. Jako jediné
v České republice nabízí Lanové bludiště!

Kolejová bobová dráha v Park sportu Hrubá Voda je jednou z nejmodernějších bobových drah. Členitá, atraktivní, rychlá a bezpečná.
V provozu je po celý rok a jízda je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Bludiště leží u parkoviště hradu Helfštýn, 751 32 Lipník n.Bečvo
www.bludiste-helfstyn.cz
Tel.: +420 601 571 139

Hrubá Voda 21, 783 61 Hlubočky
www.hrubavoda.cz

Park sportu Hrubá Voda

Motokáry v Lipníku nad Bečvou

Resort Hrubá Voda je moderní areál nejen pro rodiny s dětmi. Součástí
resortu je bobová dráha, dětské vodní hřiště a podzemní bludiště, minigolf, discgolf, Bungee trampolíny, lukostřelba, víceúčelová hřiště i nová
Kamzíkova stezka v korunách stromů, která 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.

Půjčovna motokár a Kartingarena. Veřejné sportoviště a multifunkční
aréna pro motokáry, koloběžky, brusle, kola.

Hrubá Voda 21, 783 61 Hlubočky
www.hrubavoda.cz

Kartingarena, Loučská 503, 751 31 Lipník nad Bečvou
www.kartingarena.cz
Tel.: +420 725 700 210

Adrenalinové centrum Baldovec

Lanovka, horolezecká věž a lanové centrum.
Baldovec 319, 798 62 Rozstání
Tel.: +420 606 744 265
(v době od 8:00 - 20:00)
www.baldovec.cz
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Tel.: +420 585 225 375

Tel.: +420 736 632 035

Tel.: +420 736 632 035

Lanový park Veverák Olomouc
-Svatý Kopeček

Lamborghini Kart Aréna
Motokáry Olomouc

RELAX PARK BOUZOV
- Minikáry a Koloběžky Bouzov

Darwinova, 779 00 Olomouc
www.veverak-kopecek.cz

Koželužská 934/29, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 583 035 057
www.motokary-olomouc.cz

Bouzov, 783 25 Bouzov
Tel.: +420 608 653 028
www.relaxparkbouzov.cz

47 překážek rozdělených do tří tras určených
pro děti i dospělé.

Jedinečná dvoupatrová závodní dráha.

Sjezd po 525 m dlouhé dráze, nahoru vás vyveze vlek.
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Za divy přírody

Mladečské jeskyně

Sluňákov

Zoologická zahrada Svatý Kopeček

Unikátní expozice o přírodě Litovelského Pomoraví pod širým nebem. V rozlehlém parku můžete objevit malebná zákoutí, netradiční
herní prvky a odpočinková posezení. Areál je místem, kde se dá vnímat přírodní dění všemi smysly, je volně přístupný, vhodný pro kočárky, cyklisty i vozíčkáře.

ZOO chová více než 1700 kusů zvířat ve 350 druzích. Nabízí možnost
prohlídky vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech a mnoha dalších
výbězích a expozicích nebo 32 m vysokou vyhlídkovou věž, kterou
žádná jiná ZOO nemá. Návštěvníci můžou část areálu projet jako pasažéři safari vláčku.

Skrbeňská 70, Horka nad Moravou
www.slunakov.cz

Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
www.zoo-olomouc.cz

Tel.: +420 585 154 711

Ornis Přerov

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních
Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského
významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.

Budete mít možnost seznámit se s téměř všemi druhy ptáků v Česku. Řadu ptáků je možné vidět naživo. Navíc ukázka zachovalého
lužního lesa s jezírkem v areálu stanice může přinést další nečekaná
překvapení.

Teplice nad Bečvou 75, Teplice nad Bečvou
www.caves.cz

Horní náměstí 1/1, 750 02 Přerov
www.ornis.cz
Tel.: +420 581 219 910,+420 724 947 544

Tel.:+420 581 601 866

Hranická propast

Hanácký dvůr Polkovice

Nejhlubší sladkovodní zatopená jeskyně světa. Dosud největší změřená hloubka zatopené části propasti je 404 metrů. Na samé dno
však zatím nepronikla žádná sonda ani miniponorka. Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Propast se
nachází na pravém břehu Bečvy v Hranickém krasu nedaleko Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Hanácký dvůr Polkovice se nachází v malebném prostředí mikroregionu Střední Haná. Je to místo bohaté na historii, lidové tradice,
kulturu i židovské památky. Kraj rybníků, lužních lesů a zlatých lánů
obilí, kraj Hanáků - dobrých a pohostinných lidí. Zastavte se na svých
toulkách a vnímejte jeho osobitou, přátelskou atmosféru.

Teplice nad Bečvou
www.hranickapropast.cz

Polkovice 198, 751 44 Polkovice
www.hanackydvur.cz

Javoříčské jeskyně

Vápencové jeskyně s nejkrásnější výzdobou v ČR.
Javoříčské jeskyně
Javoříčko, 783 24 Slavětín
Tel.: +420 585 345 451
www.caves.cz

Rozhledna Velký Kosíř

Rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m).
Rozhledna Velký Kosíř
Velký Kosíř
783 42 Slatinky
www.rozhledna-kosir.cz

Tel.: +420 733 537 265

Bělecký mlýn
Poznejte zajímavou oblast v klidném prostředí na hranici Hané a Drahanské vrchoviny s nerušenou přírodou a historickým okolím. Vyjeďte si na koni, seznamte své děti se zvířaty ve mlýně nebo si vychutnávejte klid při rybolovu.
Zdětín 71, 798 43 Zdětín
www.beleckymlyn.cz
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Tel.:+420 585 151 601

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Nacházejí se v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
Mladečské jeskyně
Mladeč 84, 783 21 Mladeč
Tel.:+420 585 347 148,
www.caves.cz

Za zvířaty a na koně

Tel.:+420 582 376 377, +420 720 432 008
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Naučná stezka Prabába
Nad Šternberkem vede okružní naučná stezka Prabába, která má výletní charakter a je vhodná i pro vozíčkáře. Otevírají se z ní překrásné
výhledy na město i na část Hané. Jednotlivá zastavení popisují přírodu a připomínají místní báje a pověsti.

Kam za poznáním

Masarykova 12, 785 01 Šternberk
www.strednimorava-tourism.cz

Prohlídka Olomouce s kočičkou Olou

Zelená stezka Šternberk

Hodinová prohlídka s maňásky - kočičkou Olou a kocourem Edou jsou organizované pro I.stupeň ZŠ. Procházka po nejvýznamnějších
památkách centra města je spojená s výstupem na radniční věž.
Během ní jsou děti nenásilnou, hravou formou, seznamovány s nejvýznamnějšími atraktivitami města.

Zelená naučná stezka prochází z Lipiny u Šternberka přes Těšíkov
k prameni Těšíkovské kyselky. Vede prakticky celá po silnici, je vhodná jak pro pěší, tak přes táhlé stoupání i pro cykloturistiku. Při dobrém počasí je vidět Hostýn, Dobrochov i Velký Kosíř.

http://tourism.olomouc.eu

Tel.: +420 585 513 385

ČSA 19, 785 01 Šternberk
www.sternberk.eu

Tel.: +420 587 571 243

Zahradní železnice Střížov

Naučná stezka lišky Bystroušky v Lošticích

Nejen milovníkům vlaků, ale i oblíbencům modelářství, velkým i malým je určena zahradní železnice ve Střížově. V zahradní železnici si
prohlédnete všechna měřítka modelů vlaků proplétajících se v zahradě mezi stromy a květinami.

Turisté se díky stezce mohou vydat na putování rodným krajem tvůrce Lišky Bystroušky - malíře Stanislava Lolka. Stezka vede přes loštickou synagogu, zámecký park v Žádlovicích, Svinov, Veselí a bouzovskou osadu Doly.

Střížov 101, Drahanovice 783 43 Čechy pod Kosířem
www.zahradnizeleznice.cz
Tel.: +420 604 246 932
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Tel.:+420 733 564 699

Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
www.mu-lostice.cz

Předmostím až do pravěku

Hanácké skanzen Příkazy

Světoznámé archeologické naleziště představuje důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům. Naučná stezka Předmostím
až do pravěku je součástí stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského
Ozimku

Kromě běžných komentovaných prohlídek jsou zde např. tradiční dny
hliněného stavitelství, interaktivní ukázky tradiční sklizně a výmlatu, kdy
si sami návštěvníci mohou vyzkoušet tyto dříve běžné práce venkovanů.
V létě a o Vánocích se zde konají řemeslné jarmarky, koncerty a podobně. Bývalé sýpky nad obytnou částí jsou upraveny jako příjemná galerie,
kde se konají ročně až 4 výstavy vhodně doplňující zvláštní atmosféru
tohoto prostoru.

Bratrská 34, 750 11 Přerov
www.prerov.eu

Příkazy č. p. 54, 783 33 Příkazy
www.skanzen-prikazy.cz

Tel.:+420 581 268 111

Tel.:+420 724 592 675, +420 776 576 598

Naučná stezka Kladecko

Nejstarší synagoga na Moravě v Lipníku nad Bečvou

Stezka je vhodná pro pěší turistiku i horská kola. Je vedena po nezpevněných lesních a polních cestách. Přírodní lokalita krasového
původu se skalními hřbety, zalesněnými údolími a chráněnými druhy
rostlin

Synagoga v Lipníku nad Bečvou je nejstarší synagogou na Moravě.
Byla vystavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století, vzápětí po vybudování hradeb, ke kterým byla přimknuta. Je také po Staronové synagoze v Praze druhou nejstarší synagogou v České republice.

www.strednimorava-tourism.cz

nám. T.G. Masaryka 13, 751 31 Lipník n. Bečvou
www.mesto-lipnik.eu

Tel.:+420 581 773 763
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BOWLAND bowling center
Bowling není jenom zábava. Je to taky sport! V bowling centru probíhají pravidelná klání Amatérské Bowland Ligy (ABL), Podnikové
Bowland Ligy (PBL), Regionální Bowland Ligy (RBL), ale i vyšších
souteží.

Zábava pro malé i velké

Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
www.bowland-center.cz

Adventure golf Omega Olomouc

Paintball Game Olomouc

Adventure golf nabízí v podstatě klasický golf zmenšený do velikosti
minigolfových drah. S minigolfem má ovšem adventure golf společnou pouze velikost drah.

Paintball je hra, ve které může každý prožít ne jen radost z výhry,
ale i poznat, jak málo stačí k prohře. Venkovní hřiště v Neředínské
pevnosti v Olomouci je postaveno z vojenských beden ve stylu sportovního hřiště. Hra plná napětí, dobrodružství a vzrušení je opravdu
báječná zábava!

Legionářská 1299/19, Olomouc
www.omegasport.cz
Tel.: +420 585 205 700, +420 585 205 800

Paintball Game Olomouc
www.pgo.cz

Minigolf Lokomotiva Olomouc

Discgolfové hřiště Uničov

Tel.: +420 776 713 600

Dvě minigolfová hřiště jsou umístěna ve sportovním areálu TJ Lokomotiva Olomouc v blízkosti městských parků. Konají se zde významné turnaje. Zájemcům o hru se nabízejí dvě minigolfová hřiště pod
názvy MINIATURGOLF a GREENGOLF.

Discgolf je velice příjemná a nenáročná outdoorová aktivita vhodná
pro osoby každého věku. Discgolf je podobný klasickému golfu, jen
s rozdílem, že se místo hole a míčku používají speciální létající disky.
Uničovské hřiště je jedním ze sedmi 18jamkových hřišť v České Republice a druhé na Moravě. Nezbývá než popřát jak říkají hráči: „Ať
to lítá!“

Třída 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc
www.minigolfolomouc.cz

Sadová 519, 783 91 Uničov
www.eaglesunicov.wix.com/eaglesunicov

Tel.: +420 605 299 278

Tel.: +420 603 303 774

Laser aréna Olomouc

Zábavní centrum Krokodýlek v Olomouci

Laser Game, neboli Laser Tag v sobě spojuje sport, akci, zábavu
i adrenalin. Hra je podobná paintballu, ale zásahy nebolí, nezanechávají barevné skvrny ani modřiny. Samotná aréna, kde se Laser
Game odehrává, má 360 m2 plných překážek, rohů a zákoutí, které
jsou ideálními úkryty.

Trampolíny, horolezeckou stěnu, lanové centrum, k tomu obrovský
koráb s hlavolamy nebo bazén se šlapacími lodičkami - to vše se
najdete v novém zábavním centru pro děti i rodiče v olomouckých
Lazcích.

Koželužská 29 (9.patro garáží), 779 00 Olomouc
www.laserarenaolomouc.cz

Florykova 556, Lazce, 779 00 Olomouc
www.krokodylek-olomouc.cz

Tel.: 604 685 483

Tel.: +420 739 379 947

Laser aréna Prostějov

Strašidelný dům v Olomouci

Laser Aréna nabízí skvělé prostředí pro hru známou jako Laser Game
nebo také Laser Tag. Nabízíme adrenalinovou hru pro až 12 hráčů, ve
které hráči střílí proti sobě moderními laserovými zbraněmi.

Adrenalinová zábava ve strašidelném domě s hororovým příběhem
na více jak 600 m2. Jedinečný projekt v ČR na způsob amerických
strašidelných domů. Nezapomenutelný zážitek, o který se postarají
obyvatelé domu.

Anenská 4263/25, 796 01 Prostějov
www.laserarenaprostejov.cz
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Tel.: +420 730 892 285

Tel.: +420 776 00 11 22

Komenského, Hotel Palác vstup z Komenského ulice 779 00 Olomouc
www.strasidelnydum.cz
Tel.: +420 702 055 333
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Expozice času Šternberk
Expozice času nabízí atraktivní, 14 miliard let trvající příběh od Velkého třesku k atomovým hodinám. Jedinečnými exponáty a interaktivními programy přispělo více než 20 českých a světových muzeí.
Přijďte se pobavit i poučit. Uvidíte, že v Expozici času ve Šternberku
běží čas rychleji.

Muzea a expozice

ČSA 19, 785 01 Šternberk
www.expozicecasu.cz

Pevnost poznání v Olomouci

Šatlava v Uničově – unikátní muzeum vězeňství

Pevnost poznání Olomouc je první interaktivní muzeum popularizace
vědy na Střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a patří do
kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro
hravé objevování přírodních a společenských jevů.

V obnovené expozici uničovské šatlavy jsou k vidění ukázky trestního
rejstříku, pracovní i modlitební knížky nebo evidenční karty prostitutek či různá pouta. Netradiční muzeum nabízí i mučicí nástroje, jejichž
repliky si můžete i vyzkoušet.

Areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc
www.pevnostpoznani.cz
Tel.:+420 585 634 145

Veteran Arena Olomouc
- věhlasné muzeum historických automobilů

Příční 205, 783 91 Uničov
Tel.: +420 734 513 953
http://www.muzeumunicov.cz/satlava-muzeum-vezenstvi

Muzeum Litovel

Muzeum historických automobilů v Olomouci Veteran Arena je jedno
z největších, veřejně přístupných muzeí svého druhu v České republice. Srdcem sbírky jsou automobily československé předválečné výroby, zejména Tatra, Wikov, „Zetka“, Praga, Aero a Škoda.

Řemesla našich předků ve stylizovaných dílnách - cukrářka, holička,
řezník, sedlář, kovář, švec - tyto i mnohé další je možné vidět v první
stálé expozici Muzea Litovel. Od roku 2016 jsou přístupné dvě nové
expozice ve druhém patře budovy muzea. Věnují se gramofonům
a silákovi Gustavu Frištenskému.

Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
www.veteranarena.cz

Smyčkova 795, 784 01 Litovel
www.muzeumlitovel.cz

Tel.:+420 585 157 438

Tel.: +420 725 074 918

Zámek Přerov - Muzeum Komenského

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Většinu sálů přerovského zámku, který se tyčí nad zbytky městských
hradeb, využívá Muzeum Komenského pro své dlouhodobě instalované expozice už od roku 1906. Dnešní podobu vtiskl budově rod
Žerotínů, kteří jej v 17. století několikrát přestavěli.

Pokud si rádi hrajete, zkoumáte a objevujete, vypravte se do Vlastivědného muzea v Olomouci. Historická a přírodovědná expozice čítají přes dva a půl tisíce exponátů. Od května 2013 lze navštívit novou
expozici Příběh kamene.

Horní náměstí 1/1, 750 02 Přerov
www.prerovmuzeum.cz
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Tel.: +420 587 571 278

Tel.:+420 581 250 531

Nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
www.vmo.cz

Tel.: +420 585 515 111

Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem

Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem

Největší muzeum historických kočárů v České republice se detailně
věnuje historii kočárů, jejich doplňkům a restaurování. Ve sbírkách
najdete kočár arcibiskupský, smuteční, ale také galerii dokumentů,
tiskovin a plánů.

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně v tehdejším Rakousku Uhersku,
založené v r. 1820. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů.

Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem
http://historickekocary.cz

Náměstí svobody 54, 798 58 Čechy pod Kosířem
www.cechypk.cz/obec/muzeum.htm

Tel.: +420 722 928 494

Tel.: +420 739 971 188
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Cyklostezky
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Zimní radovánky

Cyklostezka Bečva

Ski areál Hlubočky

Doslova od horských pramenů do údolí se můžete vydat na kole díky
ojedinělému projektu Cyklostezky Bečva, která je součástí tzv. první
„cyklodálnice“ C1. Od pramene Rožnovské nebo Vsetínské Bečvy
až po její soutok s Moravou projedete více než 160 km po značené
cyklotrase vinoucí se podél řeky Bečvy.

Ať je léto nebo zima, v Hlubočkách je vždycky prima! Ski areál Hlubočky - zimní areál, který je svou polohou a obtížností sjezdových
tratí předurčen jako ideální lokalita pro rodinné lyžování.

Troubky

Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc
www.skiarealhlubocky.cz

Loupežnická cyklotrasa

SKI areál Hrubá Voda

Cyklotrasa mikroregionu Uničovsko nás zavede do kopcovitějších
míst kolem Oskavy a k zřícenině hradu Rabštejn, kde v dávných
dobách družina lapků a zlodějů přepadala bohaté kupce na cestě
k Olomouci.

PARK SPORTU Hrubá Voda nabízí čtyřsedačkovou lanovku a 4 vleky
včetně moderního dětského pásu pro nejmenší. Čtyři svahy dlouhé
od 250 do 550 metrů jsou díky své šířce, nastaveným cenám a nočnímu osvětlení svahu pod lanovkou atraktivním zázemím pro překrásně
strávený den na sněhu.

Tel.: +420 777 647 058

www.strednimorava-tourism.cz

Hrubá Voda 21, 783 61 Hlubočky
www.hrubavoda.cz

Cyklostezka Hvězdná

Lyžařský areál Kladky – Ski Kladky

Cyklostezka z Olomouce do Šternberka má délku 14 km a je značena
číslem 6104. Cyklostezka je rovinatá a je vhodná pro všechny věkové
kategorie, pro cyklisty i bruslaře.

Lyžařský areál Kladky je střediskem pro malé i velké, začátečníky
i středně pokročilé lyžaře. Najdete ho za obcí Kladky v malebném
prostředí přírodního parku Kladecko.

Horní náměstí 2, 785 01 Šternberk
www.sternberk.eu

Kladky, 798 54 Kladky
www.lyzovanikladky.cz

Tel.: +420 739 486 060

Tel.: +420 585 100 404

Tel.: +420 608 467 812

Cyklotrasa – Královstvím lesních skřítků

Lyžařský areál na Potštátě

Nabízí nenáročnou trasu rovinatým krajem Střední Moravy plným
kulturních památek a přírodních zajímavostí, vhodnou zejména pro
rodiny s dětmi.

Areál se nachází v Oderských Vrších, které náleží pohoří Nízkého Jeseníku. Od Hranic je vzdálen 11 km a od Olomouce 35 km. Díky své
nadmořské výšce 500 m nad mořem má dobré klimatické podmínky
a lyžuje se tady, i když v Hranicích není žádný sníh.

Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov 1
www.unicov.cz

Palackého 1906, 753 01 Hranice
www.skipotstat.cz

Tel.: + 420 585 054 880

Tel.: +420 777 026 290
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Bělotín, Bělotínské hody, www.belotin.cz
Bouzov, Hrad Bouzov, Velikonoční kostýmované prohlídky, www.hrad-bouzov.cz
Kojetín, Pálení čarodějnic, www.kojetin.cz
Litovel, Velký sál Záložny v Litovli, Velryba Lízinka - divadelní pohádka, +420 585 341 633, www.mklitovel.cz
Olomouc, Ekologické dny Olomouc, www.slunakov.cz
Přerov, „Hody, hody, doprovody…“, nám. TGM Přerov, +420 581 205 131, www.kisprerov.cz
Šternberk, Hrad Šternberk, Dětský jarmark, ukázka velikonočních tradic a zvyků, +420 585 012 935, www.hrad-sternberk.cz
Tovačov, Pálení čerodějnic, +420 723 334 794, www.tovacov.cz
Týn nad Bečvou, Hrad Helfštýn, Velikonoce na hradě, +420 581 797 093, www.helfstyn.cz
Úsov, Zámek Úsov, Čarodějnice na zámku v Úsově, +420 583 435 111
Čechy pod Kosířem, Zámek Čechy pod Kosířem, Pohádková cesta zámeckým parkem - dětský den, www.cechypk.cz
Litovel, Tradiční pouť v Litovli, +420 585 153 111
Litovel, Velký sál Záložny v Litovli, Cvičení s Míšou Růžičkovou - „Diskotéka v cirkuse“, +420 585 341 633, www.mklitovel.cz
Olomouc, Ekojarmark s koncerty, divadlem, výstavami a programy pro rodiče s dětmi, www.slunakov.cz
Plumlov - zámek, Pohádkový zámek - den dětí, +420 773 444 500, www.zamek-plumlov.cz
Přerov, areál velké Laguny, Dětský Author Šela Marathon, +420 581 206 829, www.selasport.cz
Přerov, Mamut Tour Bike s vloženým závodem pro děti do 14let, +420 602 543 766 www.miko-cycles.cz
Radkova Lhota, Den koní, +420 606 572 126, www.aarl.wz.cz

Střední Morava

Dřevohostice

Němčice nad Hanou

Horka nad Moravou

Olomouc

Hranice

Olomouc

Venkovské turistické informační centrum
Zámecká 88 | 751 14 Dřevohostice
+420 723 910 281 | www.drevohostice.cz

Turistické informační centrum a ekologická poradna
Sluňákov
Skrbeňská 669/70 | 783 35 Horka nad Moravou
+420 585 154 711 | www.slunakov.cz

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

Bouzov, Hrad Bouzov, Putování s večerníčkem, www.hrad-bouzov.cz
Čechy pod Kosířem, Zámek Čechy pod Kosířem, Hody, www.cechypk.cz
Dzbel, Pohádkový les, Tábořiště Borová, +420 582 396 917, www.konice.cz
Konice, Tradiční konická pouť na Masarykově nám., +420 582 401 411, www.konice.cz
Lipník n. B., Záhorské slavnosti, +420 581 771 594
Litovel, Hanácké Benátky, Park Míru, +420 585 341 633, www.mklitovel.cz
Litovelské Pomoraví, Toulky Litovelským Pomoravím, +420 585 341 391
Litovel, Velký výlet vláčkem motoráčkem výlet pro rodiče a děti, +420 731 567 957
Náměšť na Hané, Tradiční hody v Náměšti na Hané, +420 585 757 811
Náměšť na Hané, Zámek Náměšť na Hané, Dětský den, +420585 952 184, zamek.namestnahane.cz
Náměšť na Hané, Zámek Náměšť na Hané, Z pohádky do pohádky – noční pohádkové prohlídky, +420 585 952 184,www.zamek.namestnahane.cz
Plumlov, Písničkou ke slunci, +420 724 101 567, www.pisnickoukeslunci.cz
Potštát, Potštátské slavnosti, +420 581 624 270, www.potstat.cz
Prostějov, Prostějovský veletrh zábavy, +420 582 332 297, www.sportcentrumddm.cz
Přerov, Park Michalov, Hurá na prázdniny, +420 581 205 131, www.kisprerov.cz
Šternberk, Hrad Šternberk, Dětský den na hradě, +420 585 012 935, +420 725 718 059, www.hrad-sternberk.cz
Týn nad Bečvou, Hrad Helfštýn, Hradní bál, +420 581 797 093, www.helfstyn.cz
Uničov, Uničovský jarmark, +420 585 088 214, www.unicov.cz

Cholina

Čechy pod Kosířem, Mezinárodní setkání řemeslníků kolářů JOSEFKOL, www.cechypk.cz
Čechy pod Kosířem, Zámek Čechy pod Kosířem, Voříškiáda, www.cechypk.cz
Jesenec, Pouť sv. Libora, +420 582 396 370
Lipník n. B., Svatojakubské hody, +420 581 771 594
Náměšť na Hané, Zámek Náměšť na Hané, Odpoledne s Večerníčkem – zábavné odpoledne pro děti, +420 585 952 184, www.zamek.namestnahane.cz
Němčice na Hané, Němčické hody, +420 582 386 529, www.nemcicenh.cz
Šternberk, Hrad Šternberk, Dětský den na hradě, +420 585 012 935, www.hrad-sternberk.cz
Šternberk, Hrad Šternberk, Večerní prohlídky „Jak se žilo na hradě“, +420 585 012 935, www.hrad-sternberk.cz

Lipník nad Bečvou

Bouzov, Hrad Bouzov, Balony nad hradem, +420 585 346 205
Bouzov, Hrad Bouzov, Řemeslný jarmark, Hrad plný písniček, +420 585 346 202, www.hrad-bouzov.cz
Čechy pod Kosířem, Letokruhy – chvála dřeva „Český Honza“, www.cechypk.cz
Konice, Divadla na zámku, Zámek Konice, +420 582 397 250, www.mekskonice.cz
Kojetín, Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto,+420 581 762 046, www.kojetin.cz/meks
Náměšť na Hané, Zámek Náměšť na Hané, Z pohádky do pohádky – repríza, +420 585 952 184, zamek.namestnahane.cz (nutná objednávka)
Náměšť na Hané, Náměšť na Hané, Hanácké slavnosti, www.gong.ic.cz
Plumlov, Zámek Plumlov, Sermířský víkend, +420 773 444 500, www.zamek-plumlov.cz
Přerov, Přerovské svatovavřinecké hody, +420 581 205 131, www.mu-prerov.cz
Štěpánov, Štěpánovské hody, +420 585 386 482, www.stepanov.cz
Šternberk, Hrad Šternberk, Večerní pohádkové prohlídky, +420 585 012 935, www.hrad-sternberk.cz
Šternberk, Hrad Šternberk, Filmový víkend – promítání filmů na hradě Šternberk – rozloučení s prázdninami
Prostějov, Prostějovské hanácké slavnosti, +420 582 329 620, www.prostejov.eu
Střítež n. Ludinou, Střítežské hody, +420 581 625 250, www.striteznl.cz
Tovačov, Svatováclavské hody, +420 581 731 309, www.tovacov.cz
Šternberk, Ecce Homo Historic, +420 585 013 400, www.eccehomo.cz
Šternberk, Šternberské slavnosti, www.sternberk.eu
Jesenec, Hubertova jízda, Hřebčín Murhof,+420 607 693 587
Náměšť na Hané, Zámek Náměšť na Hané, Tajemný zámek noční pohádkové prohlídky, +420 585 952 184, www.zamek.namestnahane.cz
Přerov Předmostí, Po stopách lovců mamutů, +420 581 211 739, www.zsjakprerov.cz
Přerov Laguna, Strašidlácké hrátky - lampiónový pochod, +420 581 338 038

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

Kojetín

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8 | 752 01 Kojetín
+420 581 202 202 | www.kojetin.cz

Konice

Městské kulturní středisko
Kostelní 46 | 798 52 Konice
+420 582 334 987 | www.mekskonice.cz

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

Informační centrum Olomouc
Horní náměstí - podloubí radnice | 779 11 Olomouc
+420 585 513 385 | +420 585 513 392
www.tourism-olomouc.cz

Tourist centrum, s. r. o.
Švédská 10 | 772 00 Olomouc
+420 585 222 138 | +420 585 231 460
www.tourist-centrum.cz

Plumlov

Informační centrum na zámku Plumlov
Zámecká 99 | 798 03 Plumlov
+420 588 882 662 | www.plumlovsko.cz/tic.asp

Prostějov

Regionální informační centrum
Pernštýnské nám. 176/8 | 796 01 Prostějov
+420 582 329 723 | www.prostejov.eu

Přerov

Městské informační centrum
nám. T. G. Masaryka 8 | 750 02 Přerov
+420 581 587 777 | www.prerov.eu

Turistické informační centrum
nám. T. G. Masaryka 13 | 751 31 Lipník nad Bečvou
+420 581 773 763 | +420 731 640 848
www.mesto-lipnik.cz

Slatinice

Litovel

Šternberk

Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara 762 | 784 01 Litovel
+420 585 150 221 | +420 721 269 146
www.tic.litovel.eu

Mohelnice

Informační centrum Mohelnice
Lazebnická 2 | 789 85 Mohelnice
+420 583 430 915 | www.infomohelnice.cz

Moravský Beroun

Městské kulturní a turistické informační centrum
nám. 9. Května 4 | 793 05 Moravský Beroun
+420 554 773 147 | www.morberoun.cz

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

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

Uničov

Městské informační centrum
Masarykovo nám. 29 | 783 91 Uničov
+420 585 054 880 | www.unicov.cz

Velká Bystřice

Kulturní a informační centrum
Zámecké náměstí 775 | 783 53 Velká Bystřice
+420 734 236 506 | www.velkabystrice.cz

Náměšť na Hané

Turistické informační centrum
Hrad 1 | 783 44 Náměšť na Hané
+420 585 952 184 | www.namestnahane.cz
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Letní koupaliště Jeseník
Letní koupaliště Jeseník nabízí bazén s příjemně chladivou vodou,
dětské brouzdaliště. K dispozici je zde skluzavka, herna, kulečník
i sauna. Nechybí ani nafukovací bazénové atrakce.

Voda a koupání

Dukelská 436, 790 01 Jeseník
www.jesenickekoupaliste.cz

Tel.: +420 584 450 432

Lázně Bludov

Rekreační oblast Dolní Bušínov

Jeseníky jsou pro obnovu tělesných a duševních sil jako stvořené: horská voda, osvěžující vzduch a klid. V Bludově si k přírodním silám ještě
přidejte moderní zařízení a zkušené lázeňské pracovníky a máte prostředí jako stvořené k rehabilitaci a odpočinku. V lázních nabízejí programy
pro děti a dospělé, strávit se tu dá také příjemná rodinná dovolená.

Oblíbená rekreační oblast. Nabízí velký počet kulturních i sportovních aktivit, v letním období patří k největším magnetům dvě přehradní nádrže.

Lázeňská 572, 789 61 Bludov
www.lazne-bludov.cz

Dolní Bušínov 146, Zábřeh, 789 01
www.bozenov.cz

Tel.: +420 583 301 211

Tel.: +420 583 411 299

Plavecký areál Zábřeh

Přehrada - Krásné nad Šumperkem
Nádrž nese název podle stejnojmenné osady, které jinak říkáme Šéntál (čili Schönntall), krásné údolí které se táhne podél Hraběšického
potoka přes Hraběšice na Traťovku a to už jsme skoro na horách,
z Krásného je na Kamenec asi 6 km a na Rabštejn.
www.nakrasnem.cz

Oborník 39, 789 01 Zábřeh
www.zabreh-bazen.cz

Tel.: +420 583 550 361

Termální Park – Termály Losiny

Letní koupaliště v Šumperku – Bratrušák

Unikátní spojení relaxace, regenerace, odpočinku a blahodárné termální vody - jedinečný termální park, který v České republice nemá
obdoby. Venkovní areál termálního parku nabízí 4 venkovní bazény
a vevnitř naleznete dalších pět.

Areál letního koupaliště v Šumperku nabízí ke koupání tři bazény –
jeden plavecký, jeden neplavecký a brouzdaliště.

Komenského 235, 788 15 Velké Losiny
www.termaly-losiny.cz

Tel.: +420 583 394 444

Koupaliště Velká Kraš

Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš
www.velkakras.cz

Tylova 2528/20, 78701 Šumperk 1
www.aquacentrum.net/letni-koupaliste

Tel.: +420 583 214 295

Půjčovna lodí Tydra

Kromě koupání si ve Velké Kraši můžete i postavit stan nebo pronajmout chatku. K plavání je k dispozici bazén o rozměrech 12 x 50
metrů.
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Plavecký areál v Zábřehu nabízí svým návštěvníkům bohatou škálu
aktivit pro každé roční období. Krytý bazén 25 m s whirlpool a parní
lázní; finskou saunu. Letní koupaliště 50 m víceúčelový bazén s atrakcemi, dětský bazén s tobogánem a brouzdaliště.

Tel.: +420 584 436 141

Plavte se na kánoi, raftu nebo paddleboardu z půjčovny lodí Tydra po
řece Moravě. Nejbližší předávací místo lodí je v Hanušovicích.
TYDRA - vodácká škola, půjčovna lodí, cestovní agentura
Půjčovna - sklad lodí
788 13 Vikýřovice, Pod Lesem
www.tydra.cz
Tel.: +420 775 766 767
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Hrady a zámky

Muzea a expozice

Zámek Velké Losiny

Expozice Čarodějnické procesy

Na zámku můžete zhlédnout bohaté sbírky obrazů, gobelínů a také
zbraní. Přitažlivost zámku zvyšuje pověst o losinské bílé paní.
Děti jsou na zámku vítány. Zámek disponuje dětským průvodcem po
zámku s pastelkami. V letních měsících probíhá na zámku řada akcí
určených pro děti.

Stálá expozice v tzv. Geschaderově domě v Šumperku představuje
přitažlivou formou nejtemnější období šumperských dějin - nechvalně proslulé inkviziční procesy z druhé pol. 17. století.

Zámecká 268, 788 15 Velké Losiny
www.zamek-velkelosiny.cz

Kladská 1, 787 01 Šumperk
https://www.sumperk.cz

Tel.: +420 583 248 380

Vlastivědné muzeum v Šumperku
a Muzejíčko Šumperk

Zámek Jánský Vrch
Speciální dětský okruh pro rodiny s dětmi Zámek dětem. Zámkem
provází průvodce v kostýmu a formou vhodnou pro děti seznámí nejmenší návštěvníky s historií a exponáty zámku. Děti během prohlídky
plní různé úkoly a na závěr je čeká malá odměna. Malým princeznám
a princům půjčí na prohlídku zámku krásné kostýmy.

Navštivte stálé expozice či aktuální výstavy Vlastivědného muzea
v Šumperku - muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, Památník Adolfa
Kašpara v Lošticích. Muzejíčko se nachází v přízemí východního křídla
šumperského muzea a slouží pro rodiny s dětmi, děti a mládež, ale i pro
dospělé, kteří si zachovali mladou duši a kteří si rádi pohrají, zasoutěží
nebo si vyzkouší nějaké dnes již zapomenuté činnosti.

Jánský Vrch, 790 70 Javorník
www.janskyvrch.cz

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
www.muzeum-sumperk.cz

Tel.: +420 725 314 213

Tel.: +420 583 214 070

Zámek Kolštejn

Ruční papírna Velké Losiny - Muzeum papíru

Prohlídka Kolštejnského zámku a hradu zahrnuje renesanční zámecké budovy dolního a středního hradu. Ve zpřístupněné části si
návštěvník prohlídne Černou věž s vyhlídkou, zámecké nádvoří, zámeckou kapli a zříceninu původního hradu s nádherným výhledem
do okolí. V průběhu sezóny jsou pořádány také výstavy soudobého
umění a další kulturní akce.

Pro návštěvníky Ruční papírny je připraveno spoustu aktivit. Můžete
si sami zhotovit vlastní list papíru (který si můžete po usušení odnést
domů), zúčastnit se tvůrčí dílny s lektory, speciální večerní prohlídky
a pravidelné sezóní výstavy v galerii Muzea papíru.

Branná 1, 788 25 Branná
www.hrad-kolstejn.cz

U Papírny 9, 788 15 Velké Losiny
www.rpvl.cz

Tel.: +420 732 237 296

Zřícenina hradu Brníčko
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Tel.: +420 721 346 527

Koutecký pohádkový les Vodní tvrz Jeseník

Romantické trosky zříceniny hradu Brníčko jsou oblíbený výletním
místem. Nejbližší přístup je po zhruba půlkilometrové stezce ostrým
stoupáním z obce pod hradem. Každoročně se zde pořádají Středověké odpoledne, plné rytířů, šermířů, dobové muziky i stravy.

Rozsáhlá expozice dřevěných
soch a plastik.

Brníčko 120, 789 75 Brníčko
www.brnicko.estranky.cz

www.kouty.cz

Tel.: +420 583 438 022

Kouty nad Desnou 30,
788 11 Loučná nad Desnou
Tel.: +420 602 322 244

V jesenické Vodní tvrzi poznáme krásu přírody, šikovnost lidí
i krutost čarodějnických procesů.
Zámecké náměstí 1,
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 401 070
www.muzeum.jesenik.net

Tel.: +420 583 286 063

Andělárium - galerie
pod širým nebem
Umělecké sbírky soch andělů,
kteří jsou osazováni na louce
v Rejcharticích
787 01 Rejchartice
www.andelarium.cz
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Adrenalin na laně v KMsport Loučná nad Desnou
Adrenalinové hrátky s lanem, které je vaším přítelem a zároveň zachráncem.

Sportovní a lanová centra
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Kociánov 76, 788 11 Loučná nad Desnou
www.kmsport.cz

Tel.: +420 604 608 489

Sportovní areál Staré Město pod Sněžníkem

Areál Kouty

Ve Starém Městě se nachází v roce 2010 nově vybudovaný sportovní
areál, kde najdou zájemci hřiště na minigolf, víceúčelový kurt na košíkovou, tenis, volejbal, či další sporty, dále pak stoly na stolní tenis,
dětský koutek a také stánek s občerstvením.

Sportovně-rekreační areál nabízí řadu sportovního vyžití jako nový
bike park, in line dráhu, šestisedačkou lanovku, exkurzi na Dlouhé
stráně, discgolf, koutecký les, půjčovnu terénních kol a koloběžek,
bowling.

Květná 263, 788 32 Staré Město
www.mu-staremesto.cz/sportovni-areal

Loučná nad Desnou
www.kouty.cz/leto/letni-aktivity

Tel.: +420 724 581 808

Tel.: +420 602 322 244

Adrenalin Park Jeseníky

Sportovně rekreační areál Kociánov

V nádherné přírodě Jeseníků je pro vás připraveno množství aktivit,
kde si vybere opravdu každý! V nabídce najdete pohodové i akční
aktivity, nebo adrenalinový nářez. Pro letošní sezónu zde připravili několik novinek a vylepšení. Adrenalin Park Jeseníky… a nuda si
může vzít dovolenou!

Sportovní areál v centru obce Loučná nad Desnou. Rybník Kocián,
minigolf, dětské hřiště, multifunkční hřiště, paintball a sjezdovka.

Polská 9, 790 81 Česká Ves
www.adrenalin-park.cz

Loučná n. Desnou č. p. 57, 788 11 Loučná n. Desnou
www.loucna-nad-desnou.cz
Tel.: +420 583 235 222

Tel.: +420 731 543 237, +420 607 116 291

Acrobat Park Štíty

Půjčovna koloběžek Jeseníky v Branné

Acrobat Park je jedním z největších a nejmodernějších světových
letních tréninkových areálů pro freestyle ski a snowboard (skoky do
vody), pro profesionály i pro naprosté amatéry! Stálý profesionální
trenér, který vám pomůže se základy lyžařského a snowboardového
skákání, je k dispozici po celý den.

Půjčíte si v Branné koloběžku a projedete se s přáteli nebo s rodinou po Jeseníkách. Poznáte nevšední zážitek na dvou kolech bez
šlapadel.

U Parku 349, 789 99 Štíty
www.acrobatpark.com

Branná č. p. 45, 788 25 Branná
www.kolobezky.bike.cz

Tel.: +420 583 440 117

Tel.: +420 604 851 388

Sport & Relax areál Bozeňov

Sportovní areál Příčná

Pro malé i velké nadšence outdoorových sportů je k dispozici adrenalin park, antukové kurty, beachvolejbalové a multifunkční hřiště,
lezecká věž, lukostřelba, skákací boty, americké foukačky a bungee
trampolína. Ty nejmenší potěší dětské hřiště s prolézacím hradem,
houpačkami a lanovými hracími prvky.

Celoročně je tu možnost vyjížděk na koních. Při letním provozu lanovky můžete využít horské tříkolky a koloběžky.
V zimě jsou k dispozici 2 tenisové kurty s umělou trávou v přetlakové
hale, fotbalové a volejbalové hřiště, hřiště pro košíkovou. Součástí
areálu je i umělé jezero a rozsáhlé venkovní prostory.

Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh
www.bozenov.cz

Zlaté Hory 828, 793 76 Zlaté Hory
www.bohemaland.eu

Tel.: +420 583 411 299

Tel.: +420 603 802 695
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Za zvířaty a na koně

Kam za poznáním
Zlatorudné mlýny
- za zlatou horečkou do Zlatých Hor

Jízdy na koních - Adrenalin Park Jeseník

Středověký 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.
Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory
www.zlatehory.cz

Tel.: +420 584 425 397

Tel: +420 607 116 291

Faunapark v Horní Lipové

Máte rádi technické památky, které se pyšní několika nej? Pak musíte
vidět Dlouhé Stráně, třetí největší přečerpávací vodní elektrárnu na
světě. Je to zároveň elektrárna s největším spádem v České republice a největším výkonem, její součástí je také největší reverzní vodní
turbína v Evropě.

Malá zahrada se soukromým chovem zvířat je přístupná pro návštěvníky všeho věku a zájmových skupin. K vidění jsou domácí i exotická
zvířata.

Tel.: +420 602 322 244

Horní Lipová 242, 790 63 Lipová-lázně
www.faunapark-ops.cz

Tel.: +420 739 443 204

Lesní hřiště Háj Víly Ozdravy

Ranch Viktorie

V lázních Jeseník najdou děti originální přírodní hřiště. Herní prostor
citlivě využívá a rozvíjí přirozené lesní prostředí lázeňského vrchu.
Děti zde čekají interaktivní herní a vzdělávací prvky. Průvodcem je
zde víla Ozdrava, která symbolizuje zdravý a tvořivý život.

Ranč Viktorie na Šumpersku nabízí turistiku na koních ve westernovém
stylu a jezdecký výcvik. Vyjížďky jsou určené pro milovníky přírody a
koní jakékoliv věkové kategorie (děti i dospělé). Lesní scenérie kolem
ranče skýtají mnoho možností v každém ročním období. Vyjížďky jsou
vedeny v doprovodu zkušených instruktorů. V průběhu celého roku jsou
koně k dispozici pro zpestření kulturních programů a akcí.
Bohdíkovská 2203/70, 787 01 Šumperk
www.ranchviktorie.cz/index.php

Jižní svahy, 790 01 Jeseník
www.priessnitz.cz

Naučná stezka Pasák

Nabízí 12,5 km turisticko-rekreační trasy kde je 14 polytematických zastavení.
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Polská 9, 790 81 Česká Ves u Jeseníku
www.adrenalin-park.cz

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Kouty nad Desnou č. p. 30, 788 11 Loučná n. D.
www.dlouhe-strane.cz

hájenka Banjaluka
788 25 Branná
Tel.:+420 583 285 064
www.icbranna.cz

Vychutnejte si jedinečné zážitky v koňském sedle! Čeká na Vás různě
obtížný terén, náročnost a rychlost bude přizpůsobena Vašim jezdeckým schopnostem. Jezdecká přilba Vám bude zapůjčena.

Naučná stezka v Údolí Naučná stezka Rejvíz
Na trase 2,2 km je 5 zastavení
ztracených štol
Stezka měří kolem 2 km a je řešena jako okruh s třemi možnými přístupovými místy.

s názornými texty o hlavních fenoménech lokality.

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

Šumperská 93
790 01 Jeseník
Tel.:+420 584 458 659
www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Tel.: +420 777 114 422

Za jeleny do Dětřichova
Už jste někdy viděli přes sto jelenů pohromadě? Máte rádi přírodu
a lesní zvěř? V Dětřichově na Jelení farmě můžete zažít blízkost tohoto velikána jesenických hor doslova na vlastní kůži. Chovatelé jsou
pyšní zejména na výstavní kus sedm a půl let starého osmnácteráka
a mnoho dalších.
Strmá 23, 790 01 Jeseník - Dětřichov
aloisapartmany@seznam.cz
Tel.: +420 584 401 183, +420 602 754 458
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Sedačkovou lanovkou na Šerák
Lanová dráha Bonera na Ramzové je výchozím dopravním prostředkem na severní hřeben Jeseníků pro zimní i letní sezónu. Spodní úsek
Ramzová - Čerňava o délce 1459 m je čtyřsedačkový, horní úsek
Čerňava - Šerák o délce 1810 m je dvousedačkový. Lanový dráha
vás vyveze až na horu Šerák (1351 m n. m.), odkud lze pokračovat
pěšky nebo na běžkách po hlavní hřebenové magistrále

Za divy přírody

Ramzová
www.lanovka-ramzova.cz

Rychlebské hory a jedinečný Lesní bar

Zlatý Chlum

V srdci čisté a nedotčené přírody v Rychlebsklých horách, kde najdete
posvátné ticho, vzduch čistý a vodu křišťálovou se můžete uprostřed
lesů zastavit a občerstvit v Lesním baru. Je zde k dispozici široká škála
nápojů, které chladí studená pramenitá voda protékajíc horami, můžete si uvařit kávu nebo čaj. Na ohništi opéci špekáček, nebo vytáhnout
klobásku z udírny a přitom si užít ticho okolních lesů a čistý vzduch. Lesní bar funguje nonstop. K placení slouží nenápadná pokladnička.
Horní Lipová, Lipová-lázně
http://lesnibar.cz

Vrcholek kopce, který dominuje malému lázeňskému městečku Jeseník, kde nemůžete minout stejnojmennou rozhlednu. Kamenná
rozhledna v nadmořské výšce 875 m n. m. má již za sebou dlouholetou historii. K jejímu prvnímu otevření došlo 3. září 1899.
Raisova 706/2, Jeseník
www.zlatychlum.cz

Tel.:+420 739 473 457

Tel.:+420 603 509 943

Jeskyně Na Špičáku

Nýznerovské vodopády

Jeskyně Na Špičáku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním
ve střední Evropě. Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint chodeb
a puklin je vytvořen v devonských mramorech (mořské usazeniny,
stáří 350–380 milionů let).

Nýznerovské vodopády se nacházejí v osadě Nýznerov u Žulové
v údolí Stříbrného potoka. Jedná se o kaňonovitou soutěsku se skalními prahy vytvářejícími několik vodopádů a kaskád, kde se vlivem
vymílání skály výřivým proudem vody vytvářejí jámy a obří hrnce různých tvarů až několikametrových rozměrů.

Jeskyně Na Špičáku, 790 82 Písečná
www.caves.cz

Josefské nám. 1, Žulová
www.navstivtejeseniky.cz

Tel.:+420 602 295 562

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Pomezí, 790 61 Lipová-lázně
www.caves.cz

Zatopený lom Brankopy
I když tento kousek nádherné přírody je dílem
člověka, romantika a ticho jsou tu opojné. Najdete ho nedaleko Vápenné v Rychlebských
horách.
Žulový vrch - Brankopy
Rychlebské hory, 790 64 Vápenná
www.zulovy-vrch.ceskehory.cz

Tel.: +420 584 437 151

Praděd

Jeskyně Na Pomezí se nacházejí v komunikačně významném stejnojmenném sedle (576 m) v Rychlebských horách, 2 km severně od Lipové-Lázně. Jsou největším jeskynním systémem v České republice
vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence.
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Telefon: +420 583 230 070

Nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hrubého
a Nízkého Jeseníku je Praděd (1 492 m). Na jeho vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou. Horní plošina vysílače je nejvyšším (byť umělým) bodem v České republice.

Tel.: +420 584 421 284

Borůvková hora

Významný, mohutný a plochý hraniční vrchol
(899m) hlavního hřebene Rychlebských hor na
němž se nachází rozhledna vysoká přes 25 m
s nádherným výhledem. Samotná cesta na
vrchol hory je zážitkem. Četné skály a krásná
příroda jsou všudypřítomné.
790 70 Javorník
www.boruvkovahora.websnadno.cz

Hotel Praděd, Karlova Studánka
https://hotelpradedvysilac.cz

Rozhledna
na Biskupské kupě

Výrazná hora (890 m n. m.) na
česko-polské hranici s nejstarší
kamennou rozhlednou v Jeseníkách.
Zlaté Hory 1, 793 77 Zlaté Hory
www.jeseniky.net

Tel.: + 420 554 751 585

Venušiny misky

Rozhledna Bukovka

Skalní útvary Venušiny misky
760 65 Kobylá nad Vidnavkou
www.treking.cz

vrchol Pod Bukovým
KKC Rapotín, 788 14 Rapotín
Tel.:+420 608 292 980
www.kkcrapotin.cz

Jsou žulové skalní prohlubně,
připomínající obří mísy.

Přední Bukový kopec s masivní
dřevěnou věží v obci Rapotín.
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Bobové dráhy,
minikáry, motokáry
Letní bobová dráha Kaste Petříkov

Lipovské stezky

Vyzkoušejte atraktivní a bezpečné sportovní zařízení, první svého
druhu v ČR. Boby jsou opatřené brzdou, lze volit optimální rychlost
a styl jízdy. Boby umožňují samostatnou jízdu dětí od 7 let. Dráha
nabízí 100 m převýšení (největší v ČR) a max. rychlost 45 km/h.
Vyzkoušet si můžete i lukostřelbu.

Lipovské stezky jsou stezky pro horská kola umístěné na louce nad
zahradou hotelu Helios. Představují síť ucelených stezek určených
pro sjezdy horských kol a skládají se ze dvou typů. Jedním z nich je
stezka Helios ta měří 4 700 m, dalším typem je stezka Toč s délkou
3 300 m s převýšením 70 m.

Petříkov 82, 788 26 Ostružná
www.kaste.cz

Lipová - lázně 25, 790 61 Lipová-lázně
www.heliosjeseniky.cz

Tel.: +420 775 775 942

Rychlebské stezky

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.

Jezdíte na horském kole a baví vás jízda po úzkých pěšinách? Pak
právě pro vás jsou Rychlebské stezky - traily pro horská kola, jejichž
smyslem není dojet co nejdál a urazit co největší počet kilometrů,
ale užít si jedinečnou krajinu Rychlebských hor. Rychlebské stezky,
které vznikly zrekonstruováním starých loveckých chodníků, nabízejí
zkušeným jezdcům maximální zážitky z jízdy na horském kole.
Černá Voda 267, 790 54 Černá Voda
www.rychlebskestezky.cz

Tel.: +420 736 460 889

Tel.: +420 721 412 754

Horské minikáry Jeseníky

Čarodějnická cyklotrasa

Na start Vás vyveze pozemní výtah a pak už záleží na Vaší odvaze,
jakou rychlostí dráhu projedete. Dráha se nachází přímo vedle penzionu Haltmar v Ramzové.

Vydejte se na kolech do 17. století, do období, kdy se na Jesenicku
a později i Šumpersku odehrávaly čarodějnické procesy, které připravily o život desítky nevinných lidí. K uctění jejich památky byly na
vybraných místech, vedle již existujících památníků, instalovány pomníčky a pamětní desky.

Ramzová 336, 788 25 Ostružná
www.haltmar.cz

Kladská 1, 787 01 Šumperk
www.navstivtejeseniky.cz

Terénní horské tříkolky Kraličák
Tříkolka podobná buggynám, pro jízdu z kopce po sjezdovce.
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Tel.: +420 587 419 826

Terénní minikáry areál Na Smrťáku

Husova 1224/17, 790 01 Jeseník
www.nasmrtaku.cz

Hynčice pod Sušinou 103
788 32 Staré Město
www.leto.mujkralicak.cz

Cyklostezky

+420 603 482 433

Letní lyžování a minikáry
ve Ski-areálu Kareš

Bike park
Kouty nad Desnou

Kouty nad Desnou, 788 81 Loučná nad Desnou
Tel.:+420 603 288 581, +420 604 595 192
www.skiarealkares.cz

Kouty nad Desnou 30
788 11 Loučná nad Desnou
Tel.: +420 602 322 244
www.kouty.cz

Horské minikáry, horské koloběžky a letní lyžování v Koutech nad Desnou.

Je největší bikepark na Moravě.

Sjezd na koloběžkách
Areál Kouty

Nepřekonatelný sportovní zážitek. Sjezd začíná od horní nádrže PVE Dlouhé stráně a jeho
délka je přes 17 km.
Kouty nad Desnou 30
788 11 Loučná nad Desnou
Tel.: +420 583 213 145
www.kouty.cz/leto/letni-aktivity

Tel.: +420 583 283 117

JES Cyklo v Jeseníku
Sto sedm kilometrů značených
okruhů.
Palackého 176/12
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 453 693
www.jesenik.org
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Minigolf Velké Losiny
Nejdete zde 18 hracích minigolfových ploch, ruské kuželky a pro nejmenší dětský koutek s houpačkami a pískovištěm

Zábava pro malé i velké

Rudé armády 547, 788 15 Velké Losiny
www.golfvl.wz.cz

Horské minikáry a letní tubing, Ramzová

Bowling centrum Jeseník

Dráha horských minikár a letního tubingu se nachází nad penzionem
Haltmar v lyžařském areálu Ramzová. Délka sjízdné dráhy minikár činí
855 m a je zábavou pro děti i dospělé. Mladší děti určitě zaujme letní
tubing. V zimních měsících je tu v provozu snow tubing a snowcart.

Pokud se chcete odreagovat a užít si zábavu při hře se svými blízkými a přáteli, navštivte Bowling centrum Jeseník. K dispozici jsou dvě
dráhy s možností zapůjčení sportovní obuvi.

Ramzová 336, 788 25 Ostružná
www.haltmar.cz

mobil minikáry: + 420 737 600 622

Paintball KM sport Loučná nad Desnou

Centrum pro adrenalinové sporty v Loučné nad Desnou - Kociánově nabízí možnosti paintballových soutěží jak na vlastním hřišti, tak v terénu,
na zakázku i dalších činností jako je horolezectví, potápění a další sporty.
Výhodou areálu jsou komplexní služby - kromě paintballu si zde můžete
i zarybařit, ochutnat speciality v rybářské baště, děti zde mají možnosti
vyžití na hřišti. Nabízí se tak možnosti strávení volného času pro celé
rodiny, kdy si tu každý činnost právě pro něj v jednom místě.
Kociánov 76, 788 11 Loučná nad Desnou
www.jeseniky.net/paintball-kmsport-loucna

Sadová 908, 790 01 Jeseník
www.bowlingjesenik.cz

Tel.: +420 584 402 012

Sportovně zábavní centrum Bělá v pohybu
Bělá v pohybu je sportovně zábavní centrum určené pro všechny generace. Na své si zde přijdou nejen děti, ale také rodiče a dokonce
i dědečkové a babičky. Kromě zábavy je součástí centra také informační centrum a knihovna.
Adolfovice 41, 790 01 Bělá pod Pradědem
www.belavpohybu.cz

Tel.: +420 588 884 642

Tel.: +420 604 608 489

DiscGolfPark Priessnitz v Jeseníku

Pradědovo dětské muzeum

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

Pradědovo dětské muzeum je prvním regionálním dětským muzeem v
Česku, které najdete v lázeňské obci Bludov. Zábavní park nabízí takřka
600 m2 hravých expozic v interiéru a 0,2 ha velké přírodní dětské hřiště. Pradědovo muzeum je tak ideální za každého počasí. Představuje
Jeseníky hravou, zábavnou a interaktivní formou. Expozice nabízí hry o
přírodě, historii a řemeslech Jeseníků.

Lázeňské Informační Centrum
www.priessnitz.cz
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Tel.: +420 607 682 954

Tel.: + 420 584 491 470

tř. Adolfa Kašpara 37, 789 61 Bludov
www.pradedovomuzeum.cz

Tel.: +420 725 508 214

EXIT GAME - úniková místnost

Muzeum kostek Jeseník

Máte rádi šifry a hledání? Vrátili jste se z výletu a přemýšlíte nad zábavou. V této hře si můžete zvolit úroveň obtížnosti, proto je vhodná
jak pro dospělé, tak pro rodiny s dětmi.Princip úniku z místnosti (exit
game – escape room) je jednoduchý. Během hodiny plníte různé logické úkoly, hledáte předměty, kódy a klíče. To vše s hlavním cílem –
uniknout ze zamčené místnosti.

Hned vedle Priessnitzových léčebných lázní je na ploše 150 m2 postaveno 1000 modelů nesmrtelné stavebnice Lego. V muzeu si vaše
děti budou moci pohrát i v dětském koutku.

Tovární 234/1, 790 01 Jeseník
www.exitjesenik.cz

Priessnitzova 41, 790 01 Jeseník
www.muzeumlega.cz/muzeum-jesenik

Tel: +420 724 176 754

Tel.: +420 777 869 777
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Skiareál Přemyslov
Lyžařské středisko Přemyslov patří k nejnovějším a nejmoderněji vybaveným střediskům v Jeseníkách. Součástí areálu jsou čtyři sjezdové tratě obsluhované čtyřsedačkovou lanovkou a dvěma vleky,
parkoviště, obslužný objekt s restaurací, bufetem, ubytováním, lyžařskou školou, dětskou školou pro nejmenší, půjčovnou, ski servisem.

Zimní radovánky

Maršíkovská 563, 788 15 Velké Losiny
www.skipremyslov.cz

Lyžařský areál Červenohorské sedlo
Lyžařský ski areál Červenohorské sedlo je jedním z nejznámějších středisek sjezdového lyžování na severní Moravě. Pro návštěvníky je zde
4-sedačková lanovka, která obslouží celé severní svahy včetně černé
sjezdovky. Pro děti je zde lyžařská škola Ski School s výuku lyžování, snowboardingu, carvingu, freestyle, jízdu v prašanu. Pro nejmenší je
areál vybaven dětskou školku s nepřeberným množstvím cvičení a her.
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
www.skiklub-su.cz

Tel.: +420 583 215 118

Psí spřežení Jeseníky
- mushing je zážitek i adrenalin
Zažijte jízdu se psím spřežením neboli mushing! Vydejte se se psy Husky na
tůru po hřebech Jeseníků či Rychlebských hor a poznejte, že nejlepší parťák
na cesty má čtyři nohy! Spřežení psů husky je připraveno, stačí nastoupit
a užít si nezapomenutelný zážitek.
Jesenická 127, 790 61 Lipová - Lázně
www.psisprezeni.com

Tel.: +420 774 638 689

Lyžařský areál Kouty

Snowtubing a Snowcart Ramzová

Hlavní devizou areálu Kouty je šestisedačková lanovka, která Vás dopraví za všemi nevšedními zážitky. Od horní stanice lanovky můžete
využít kyvadlové dopravy busem k horní nádrži Dlouhé Stráně. Ve
areálu je k dispozici dětský park pro nejmenší. Zde je dětská školka
s figurkami, nudlemi, balony, dětským pásem, lanovým vlekem, slalomkami a barevnými pomůckami.

Snowtubing a Snowcart je zábava pro malé i velké. Zážitková jízda
ve speciálních sáňkách s plně odpruženým sedlem. Pořádnou dávku dobrodružství slibuje nejznámější české snowcart a snowtubing
středisko. Je jenom na vás, zda zvolíte jízdu na speciálních sáňkách
či upřednostníte upravenou nafukovací duši. Obojí je skvělá zábava!

Areál Kouty, Kouty nad Desnou 30, 788 11
www.kouty.cz

Ostružná 336, 788 25 Ostružná
www.navstivtejeseniky.cz

Tel.: +420 602 322 244

Lyžařský areál Ramzová
Ski areál Ramzová je největším letním a zimním rekreačním střediskem na Moravě, Lyžařské středisko je vhodné jak pro rodiny s dětmi,
tak i pro pokročilé lyžaře, nabízí 2 modré, 3 červené a 2 černé sjezdovky. Nejdelší trať se pyšní délkou přes 3 kilometry a převýšením
550 metrů. V areálu nechybí ani klasická zařízení jako půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola pro děti a různé bufety a restaurace.
Ramzová 339, 788 26 Branná
www.bonera.cz

Tel.: +420 583 230 077

Ski centrum Miroslav

Lipová Lázně 26, 790 63 Lipová - Lázně
www.rsmiroslav.cz

Tel.: +420 603 482 433

Sáňkařská dráha Horsta Urbana
Sáňkařská dráha na Křížovém vrchu se spouští dolů kolem křížové cesty
do Smetanových sadů v Jeseníku. Jedná o amatérskou přírodní dráhu,
kterou využívají především děti a milovníci sáňkování. Start dráhy se nachází na hřebenu Křížového vrchu, v 690 metrech nad mořem. Na délce
necelého kilometru překonáte převýšení téměř 100 metrů.
Za Pilou, 790 01 Jeseník
tel.: +420 732 416 747
http://tj-jiskra-jesenik-oddil-sani.webnode.cz/sankarska-draha

Zimní rybolov na dírkách

Lyžařský areál Ski Centrum Miroslav se nachází v lázeňské obci Lipová Lázně, v chráněné krajinné oblasti Jeseníků. Areál tvoří několik
sjezdových tratí střední obtížnosti vhodné jak pro začátečníky, tak
pro pokročilé. Návštěvníci mohou využít lyžařskou školu, dětskou školku
vybavenou vším potřebným pro výuku nejmenších , půjčovnu lyží, ski
servis, úschovnu lyží a batohů, restauraci a rychlé občerstvení.
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Tel.: +420 603 579 586

Tel.: +420 584 421 380

Zimní rybolov na dírkách aneb chyťte si každý svou rybu na zamrzlém rybníku
Úžas v Hynčicích pod Sušinou.

www.skikralicak.cz

Tel.: 737 744 451
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Turistická a informační centra

říjen

září
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Akce pro děti Jesníky
Horní Lipová, Pletení tatarů Mgacína, www.lipova-lazne.cz
Šumperk, Zahradní slavnost, +420 583 214 588, www.knihovnaspk.cz
Šumperk, Šumperská liga T.F.A. 2012, www.hasicisumperk.cz
Velké Losiny, Tradiční velikonoční pochod Maršíkovem s trakaři, řehtačkami a pomlázkami, +420 583 248 248, www.losiny.cz
Velké Losiny, Velkolosinské pálení čarodějnic, +420 583 248 248, www.losiny.cz
Zábřeh, Po stopách Eskymo Welzla, +420 733 521 828
Zlaté Hory, Pálení čarodějnic – Zahájení turistické sezóny, +420 584 425 397, www.zlatehory.cz
Česká Ves, Ranch Orel, Den dětí, +420 602 722 961, www.ranc-orel.cz
Javorník, Dny Javornicka, +420 584 440 688, www.mestojavornik.cz
Javorník, Májový výšlap na Borůvkovou horu, +420 584 440 688, www.mestojavornik.cz
Mikulovice, Mikulovický škrpál, +420 777 647 991
Rejvíz, Odemykání Mechového jezírka, +420 603 223 145, www.rejviz.info
Štíty, Štítecký jarmark, +420 583 440 109, www.stity.cz
Velké Losiny, Zpěváček Velké Losiny, +420 234 621 218, www.fos.cz, www.losiny.cz
Zábřeh, Zábřežský prvomájový jarmark, +420 583 415 400
Zábřeh, Bambiriáda, www.bambiriada.cz
Zlaté Hory, Zlatorudné mlýny, Putování za krásami Zlatohorska, +420 731 781 290, www.zlatehory.cz
Bruntál, Dny města Bruntál, +420 554 712 765, www.mubruntal.cz
Maršíkov, Maršíkovská pouť, +420 583 248 248, www.losiny.cz
Staré Město pod Sněžníkem, Bioslavnosti, +420 583 301 952, www.probio.cz
Šumperk, Slavnosti města Šumperka, +420 583 388 607, www.sumperk.cz
Velké Losiny, Dětský den, +420 583 248 248, www.losiny.cz
Velké Losiny, Svatojánské slavnosti, +420 583 248 248, www.losiny.cz
Vrbno pod Pradědem, Dny Euroregionu Praděd, Vrbenské slavnosti, +420 554 751 585, www.vrbnopp.cz

Staré Město pod Sněžníkem, Anenská pouť, +420 583 239 267, +420 725 502 753, www.staremesto.info
Vrbno pod Pradědem, Lesní slavnost Lapků z Drakova, +420 554 751 585, www.vrbnopp.cz
Zlaté Hory, Lesní slavnost DRAKOV, www.zlatehory.cz
Zlaté Hory, Zlaté dny, +420 584 425 397, www.zlatehory.cz

Pekařov, Pekařovská pouť, +420 583 248 248, www.losiny.cz
Písečná, Jeskyně na Špičáku, Evropská noc pro netopýry, +420 584423129, www.caves.cz
Rýmařov, Indiana Jones, +420 554 212 38, www.rymarov.cz
Štíty, Štítecká pouť, +420 583 440 109, www.stity.cz
Šumperk, Den v Muzeu, www.muzeum-sumperk.cz
Šumperk, Zábavné odpolene v muzeu, www.muzeum-sumperk.cz
Velké Losiny, Víkend v Ruční papírně Velké Losiny, +420 583 248 433, www.rucnipapirna.cz
Velké Losiny, Rozloučení s prázdninami, +420583 248 248, www.losiny.cz
Velké Losiny, Víkend v papírně, +420 583 248 433, www.rucnipapirna.cz
Vrbno pod Pradědem, Dlouhá noc, +420 554 751 585, www.vrbnopp.cz
Zlaté Hory, Zlatá hoblina, +420 584 425 327, www.zlatehory.cz
Zlaté Hory, Zlaté dny, +420 584 425 397, www.zlatehory.cz
Zlaté Hory, Zlatorudné mlýny, Mistrovství světa v rýžování zlata, +420 584 425 397, www.zlatehory.cz, www.goldpanning2010.cz

Bludov, Výšlap za bludovským špekáčkem, +420 583 238 177, www.bludov.cz
Bruntál, Bruntálské indiánské léto, +420 603 492 791, www.mubruntal.cz
Hanušovice, Dny otevřených dveří a zábavy, +420 583 300 900, www.holba.cz
Hanušovice, Pivovarské slavnosti, www.holba.cz
Horní Lipová, Hornolipovská pouť, +420 584 421 613
Horní Lipová, Císař Josef II v Horní Lipové, www.lipova-lazne.cz
Jeseník, Filipovice, HOUBOBRANÍ aneb Filipovická p(í)chavka, www.houbobrani.cz
Zlaté Hory, Kostel Panny Marie Pomocné, Pouť národů, www.zlatehory.cz, mariahilf.hyperlink.cz

Zábřeh, Zábřežský kulturní jarmark, +420 583 415 400

Jeseníky

Bludov

Rapotín

Bělá pod Pradědem

Staré město pod Sněžníkem

Obecní knihovna a informační centrum
Adolfovice 41, 790 85 Bělá pod Pradědem
+420 584 452 834, www.bela.cz

Turistické informační centrum
nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město
+420 725 502 753, www.staremesto.info

Červená Voda

Štíty

Turistické informační centrum
Tř. A. Kašpara 37 | 789 61 Bludov
+420 725 508 214 | www.bludov.cz

Turistické informační centrum
Šumperská 530, 788 14 Rapotín
+420 583 212 211, www.kkcrapotin.cz

Infocentrum Rychlebských stezek
Rychlebské stezky, o. s.
790 54 Černá Voda 193
+420 607 061 445, www.rychlebskestezky.cz

Turistické informační centrum
nám. Míru 55, 789 91 Štíty
+420 583 440 109, www.stity.cz

Hanušovice

Informační centrum
Hlavní tř. 14, 787 31 Šumperk
+420 583 214 000, www.infosumperk.cz

Turistické informační centrum
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
+420 583 285 615, www.ichanusovice.cz

Hynčice pod Sušinou

Informační centrum Kolovna
788 32 Hynčice pod Sušinou 16
+420 778 069 319, bikecentrum@kolovna.com

Javorník

Městské informační centrum
Nádražní 160, 790 60 Javorník
+420 584 440 688, www.kulturnidumjavornik.cz

Javorník

Ekologické centrum Rychleby
Bílí potok 152, 790 70 Javorník
+420 583 035 342, www.ekocentrumrychleby.cz

Jeseník

Česko-polské informační centrum
Palackého 12, 790 01 Jeseník
+420 725 591 621, www.jesenik.org/ic

Jeseník, Priessnitzovy lázně
Lázeňské informační centrum
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
+420 584 491 470, www.priesnitz.cz

Kouty nad Desnou

Informační centrum
788 11 Kouty nad Desnou
+420 585 283 282, www.kouty.cz

Šumperk

Šumperk

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

Velké Losiny

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

Vidnava

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

Zábřeh

Infocentrum Zábřeh
Čs. Armády 1, 789 01 Zábřeh
+420 583 411 653, www.tourism.zabreh.cz/

Zlaté Hory

Městské informační centrum
Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory
+420 584 425 397, www.zlatehory.cz

Žulová

Městská knihovna
Josefínské nám. 1, 790 65 Žulová
+420 584 437 151, www.knihovnazulova.webk.cz

Lipová - lázně

Informační centrum
Lipová - lázně 476, 790 61 Lipová - lázně
+420 584 421 209, www.ic-lipova.cz
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Turistická karta
vstupy zdarma
Olomouc • Střední Morava • Jeseníky

ZDARMA
minimálně

70

míst

• hrady • zámky • muzea • zoo
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky
• botanická zahrada • minigolf • golf

SLEVY
minimálně

100

míst

• lázeňské procedury • aquaparky
• jeskyně • sport • restaurace
• ubytování • adrenalinové zážitky

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.
Javoříčské jeskyně

Bobová dráha
Petříkov

ORC

Hrad Bouzov

Zlatorudné mlýny,
Zlaté Hory

Zámek Velké Losiny

Zoo Olomouc

Sport Park
Hrubá Voda

Muzeum V. Priessnitze
Jeseník

Zámek Jánský vrch

Muzeum historických kočárů
Čechy pod Kosířem

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

www.olomoucregioncard.cz
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Seminare
Workshopy
Slevy
Region Card
Family Point
Senior Pas
Soute
Souteze

navštiv

Akce nový wetbe
Aktuality
Dotace
Projekty
Organizace
Obce

