
Kdo jsme:
- Jsme koncesovaná cestovní kancelář působící na trhu od roku 1993
- Jsme řadu let členem Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK)
- Naše "Vodácké" produkty a Produkty v olomouckém regionu byly oceněny 
cenami Grand Prix na Mezinárodním veletrhu Regiontour Brno 2004 a 2006
- Za tuto dobu bezpečného působení bez jakékoliv mimořádné události 
s námi absolvovalo akce a výlety na raftech desítky firem, stovky škol, 
a tisíce rodin rodin s dětmi
-Veškeré naše akce zajišťují a doprovází kvalifikovaní instruktoři 

Co nabízíme:
Netradiční pohled na Olomouc "pro nejmenší" i jejich rodiče
to vše na dvou třičtvrtěhodinových a jedné dvouhodinové projížďce na
pohodlných sedmimístných nafukovacích člunech vedených kvalifikovanými
instruktory. Trasy plaveb vedou buďto po hlavním toku řeky Moravy nebo  
po Mlýnském potoce přímo pod hradbami historické části Olomouce. Řeka 
je zde klidná bez jezů a peřejí. Nevšední zážitek lze umocnit i společným 
opečením buřtíků po trase III. 
Trasa I MORAVA – hlavní tok 
- od nového silničního mostu Černovír - Lazce (Heydukova ul.) kolem rozsáhlého 
barokního komplexu Klášterních budov Klášterní Hradisko, přes Letnou, 
dále kolem Pravoslavného kostela na Gorazdově náměstí, po soutoku s Bystřicí 
k mostu na Envelopě (za Universitou  Palackého)
- trasa  vede pod 4 mosty, její délka je cca 3 km, doba plavby cca 45 minut
- spojení na výchozí místo MHD linka 17, 21, 22 (zast.Lazce-kaple, Frajtovo n.)
Trasa II MLÝNSKÝ POTOK – rameno Moravy 
- z Dlouhé ul. naproti  budovy FÚ /VZP/ (Lazecká ul.) přes Lazce, dále kolem 
katedrály sv. Václava pod 106 m vysokou věží, Přemyslovského paláce 
přes Bezručovy sady tzv. „Výpad“ podél starobylých olomouckých hradeb 
s výhledy na kostel sv. Michala ze 17. století s bývalým   
dominikánským klášterem, na Hrad, kolem  Botanické zahrady Michalským 
stromořadím k mostu u Tržnice   
- trasa vede pod 11 mosty, její délka je cca 3 km, doba plavby cca 45 minut
- spojení na výchozí místo MHD linka 17, 21, 22 (zast. Finanční úřad)
Trasa III MORAVA – hlavní tok – CHKO
- od mostu v Chomoutově (silnice 446 směr Štěpánov), 5 km přírodou JV částí 
rovinaté údolní nivy řeky Moravy Chráněnou krajinnou oblasti Litovelské 
Pomoraví (od r.1990) do Černovíra a dále trasou I  
- délka trasy cca 8 km, doba plavby cca 130 minut
- spojení na výchozí místo DPMO linka  20 (Chomoutov-škola)

Ceny pro:  skupiny min od 12 os – max 120 os

TRASA I a II  dítě   90 Kč   dospělý   120 Kč 
TRASA III      dítě 190 Kč   dospělý   220 Kč  

-  na každých 10 dětí 1 místo pro pedagoga zdarma          

Cena zahrnuje vodácké vybavení, instruktory, pojištění, doprovodné vozidlo 


