
Aktivní den v Olomouci nabízí kombinaci spojení sportu s poznáním 
kulturních a přírodních zajímavostí centra Hané nejen z pohledu pěšího 
turisty či cyklisty, ale i „podhledu“ vodního turisty z paluby raftu.

Orientační program:
příjezd do Olomouce− 
přesun do Horky nad Moravou− 
základní výcvik, splutí Mlýnského potoka (pravé rameno řeky Moravy) − 
na raftu vedeném instruktorem trasa: Horka n. M. – Olomouc (12 km)
oběd− 
prohlídka Olomouce a okolí na kole s průvodcem (18 km) − 

         
Plavba na raftu – 9 km meandry zarostlého umělého koryta Mlýnského 
potoka zajímavou přírodou JZ okraje Chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví (od r. 1990) až do Olomouce, dále kolem katedrály sv. Václava 
z roku 1896 se 106 m vysokou věží a románského biskupského paláce přes 
Bezručovy sady, tzv. „Výpad“, podél starobylých olomouckých hradeb s vý-
hledy na kostel sv. Michala s bývalým dominikánským klášterem a secesní 
vilou Primavesi kolem botanické zahrady Michalským stromořadím k Tržnici.

Olomouc na kole s průvodcem – Cesta na kole vám umožní během 
jediného dne poznat všechna zajímavá místa v Olomouci a zasvěcený 
průvodce vám na jednotlivých zastávkách podá ty nejzajímavější infor-
mace. Často se dozvíte pikantí příběhy z historie i osudů lidí. Trasa je 
navržena převážně po cyklostezkách a málo frekventovaných ulicích. 
Navštívíte i slatiniště a dostanete se pod jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst v České republice – Svatý Kopeček. 

Cena:
630 Kč/dospělý 
590 Kč/dítě do 12 let

Cena zahrnuje – dopravu 
účastníků a osobních věcí po 
celou dobu trvání akce, zapůj-
čení sportovního vybavení na 
vodáckou část, horská kola, 
Olomouc region Card (vstup-
né), technický a odborný do-
provod,  oběd.

Zasportujte si a poznejte krásu 
města Olomouce. Dva dny nabité 
aktivním odpočinkem s poznáním 
kulturních a přírodních zajímavostí 
centra Hané nejen z pohledu pěší-
ho turisty či cyklisty, ale i „podhle-
du“ vodního turisty z paluby raftu.

Orientační program:
1. den: 

příjezd a ubytování− 
prohlídka Olomouce na kole − 
s průvodcem (18 km) 
oběd− 
návštěva aquaparku (2h)− 
večeře− 
bowling (2h)− 

         
2. den: 

snídaně− 
přesun do Horky nad Moravou− 
základní výcvik, plavba histo-− 
rickou Olomoucí na raftu vede-
ném instruktorem (12 km)
návštěva botanické zahrady − 
a rozária

Cena:
1 890 Kč/dospělý 

Cena zahrnuje – 1x ubytování s polopenzí, dopravu účastníků po celou 
dobu trvání akce, Olomouc region Card (vstupné), zapůjčení sportovního 
vybavení na vodáckou část, horská kola, technický a odborný doprovod, 
vstupné, bowling.

Ubytování  2–3lůžkové pokoje se 
soc. zařízením

Stravování  polopenze (1x snída-
ně, 1x večeře)

Termín  duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

Krásné moravské město Olomouc je bohaté na kulturní zážitky. 
Pojeďte s námi navštívit krásná místa v srdci Hané a získejte 
s námi zážitky z bohatého programu, který jsme pro vás připravili.

Orientační program:
1.den: 

příjezd, ubytování− 
prohlídka Olomouce s prů-− 
vodcem
popř. prohlídka Olomouce − 
na kole s průvodcem 
oběd− 
přesun do Čech pod Kosířem− 
návštěva zámeckého parku − 
návštěva expozice Josefa Mánesa− 
návštěva Hasičského muzea− 
návštěva Muzea historických kočárů− 
návrat do Olomouce− 
večeře− 

2.den: 
snídaně− 
plavba historickou Olomoucí − 
na raftu vedeném instruktorem 
(3km)
návštěva botanické zahrady − 
a rozária

Cena:
1 590 Kč/dospělý 

Cena zahrnuje – 1x ubytování s po-
lopenzí, dopravu účastníků po celou 
dobu trvání akce, zapůjčení sportovní-
ho vybavení na vodáckou část, ev. hor-
ská kola, technický a odborný dopro-
vod, Olomouc region Card (vstupné).

Ubytování 2–3lůžkové pokoje 
se soc. zařízením

Stravování polopenze (1x 
snídaně, 1x večeře)

Termín duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

Zážitkový pobyt v Olomouci 
nabízí nevšední zážitek nejen 
pro děti, ale i pro jejich rodiče. 
Nenáročný program je zamě-
řený na spojení odpočinku 
(návštěva zoologické zahrady, 
Multikina Cinestar) a sportu 
(aquapark Olomouc) s pozná-
ním kulturních i přírodních 
zajímavostí centra Hané 
(prohlídka Olomouce na kole, 
plavba historickou Olomoucí 
na raftech).

Orientační program:
1.den: 

příjezd, ubytování− 
prohlídka Olomouce − 
na kole s průvodcem 
oběd− 
návštěva ZOO Svatý Kopeček− 
večeře− 
� lmový program v Cinestar Olomouc − 

         
2.den: 

snídaně− 
přesun do Horky nad Moravou− 
základní výcvik, splutí Mlýnského − 
potoka (pravé rameno řeky Moravy) 
na raftu vedeném instruktorem                           
trasa Horka n. M. – Olomouc (12 km)− 
oběd− 
návštěva Aquaparku Olomouc− 

Cena:
1 890 Kč/dospělý 
1 790 Kč/děti do 15let 

Cena zahrnuje – 1x ubytování s polopenzí, dopravu účastníků 
a osobních věcí po celou dobu trvání sportovních akcí, zapůjčení 
sportovního vybavení na vodáckou část, horská kola, technický 
a odborný doprovod, Olomouc region Card (městská doprava, 
ZOO), lístky Cinestar, vstupné Aquapark.

Ubytování 2–3lůžkové pokoje se soc. zařízením
Stravování polopenze (1x snídaně, 1x večeře)
Termín duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

Slevy: skupina nad 10 osob

Aktivní den v Olomouci Zážitkový pobyt v Olomouci
pro rodiny s dětmi – 2 dny

Poznávací pobyt v Olomouci
pro seniory – 2 dny
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Aktivní pobyt 
v Olomouci – 2 dny

www.perej.cz

v Olomouci a CHKO

Li
to

velské Pomoraví

Pobytové
programy

• Zážitkové
• Poznávací
• Aktivní



Oblast Litovelského Pomo-
raví skýtá mnoho historic-
kých, kulturních, přírodních 
a jiných zajímavostí, kterými 
uspokojí kulturně i spor-
tovně založené turisty. Vše 
navštívíte nejen jako pěší 
turista, ale přírodní památku 
– CHKO Litovelské Pomora-
ví – zhlédnete při projížďce 
z paluby raftového člunu 
vedeného instruktorem. 

Orientační program:
1.den: 

příjezd a ubytování ve vile Háj− 
návštěva, prohlídka hradu Bouzov− 
návštěva, prohlídka Mladečských jeskyní− 
prohlídka stájí a jezdeckého oddílu, − 
možnost projíždky na koni

         
2.den: 

plavba na raftu vila Háj – Nové Mlýny (13 km)− 
cyklovýlet Nové Mlýny – Litovel (5 km) nebo pěší výlet CHKO− 

Cena:
1 790 Kč/dospělý 

Cena zahrnuje – 1x ubytování 
s polopenzí, dopravu účastní-
ků po celou dobu trvání akce, 
Olomouc region Card (vstupné), 
zapůjčení sportovního vybavení 
na vodáckou část, horská kola, 
technický a odborný doprovod. 

Ubytování vila Háj (Třeština), 2–3 
lůžkové pokoje se soc. 
zařízením

Stravování polopenze (snídaně, 
večeře)

Termín duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

Slevy:
děti 6–10 let –100 Kč
děti do 6 let –200 Kč

Prožíjte 3 dny nevšedních zážitků. Během programu navštívíte památky 
a zajímavosti Litovelského Pomoraví a pohodlně si vyzkoušíte i jízdu po 
řece Moravě, pěší turistiku či cyklistiku. 

Orientační program:
1.den: 

příjezd a ubytování ve vile Háj− 
výlet na zámek Úsov, prohlídka− 
prohlídka stájí a jezdeckého oddílu, − 
možnost projíždky na koni

2.den: 
návštěva, prohlídka arboreta Bílá Lhota− 
návštěva, prohlídka hradu Bouzov− 
návštěva, prohlídka Mladečských jeskyní− 

         
3.den: 

plavba na raftu vila Háj – Nové Mlýny (13 km)− 
cyklovýlet Nové Mlýny – Litovel (5 km) nebo pěší výlet CHKO− 

Cena:
2 690 Kč/dospělý 

Cena zahrnuje – 2x ubytování s po-
lopenzí, dopravu účastníků po celou 
dobu trvání akce, Olomouc region 
Card (vstupné), zapůjčení sportovního 
vybavení na vodáckou část, horská 
kola, technický a odborný doprovod. 

Ubytování vila Háj (Třeština), 2–3lůžkové pokoje
se soc. zařízením

Stravování polopenze (snídaně, večeře)
Termín duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

Slevy:
děti 6-10 let –100 Kč
děti do 6 let –200 Kč

Nevšední zážitek, spojení od-
počinku a sportu s poznáním 
kulturních a přírodních zajíma-
vostí Litovelského Pomoraví 
z pohledu pěšího turisty či 
cyklisty, ale i „podhledu“ 
vodního turisty nebo „nadhle-
du“ z koňského sedla. 

Orientační program:
1.den: 

přesun do Postřelmova, základní výcvik− 
plavba na zvoleném plavidle (raft, pálava, kanoe)− 
Postřelmov – vila Háj (17 km)
cyklovýlet vila Háj – Úsov a zpět  (18 km)− 
večerní táborák − 

         
2.den: 

možnost prohlídky stájí a jezdeckého oddílu, − 
projížďka na koni (za příplatek)
plavba na zvoleném plavidle vila Háj − 
– Nové Mlýny (13 km)
cyklovýlet Nové Mlýny – Litovel (5 km)− 

Cena:
1 890 Kč/dospělý 

Cena zahrnuje – 1x ubytování 
s polopenzí, dopravu účastníků 
po celou dobu trvání akce, za-
půjčení sportovního vybavení 
na vodáckou část, horská kola, 
technický a odborný doprovod. 

Ubytování  vila Háj (Třeština), 2–3lůžkové pokoje se 
soc. zařízením

Stravování polopenze (1x snídaně, 1x večeře – opéká-
ní masa, špekáčků)

Termín duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

3 dny aktivního odpočinku  spojeného s poznáním historic-
kých, kulturních i přírodních zajímnavostí. Rafting, cyklistika, 
pěší turistika i jízda na koni, to vše zažijete během vašeho 
Putování Litovelským Pomoravím.

Orientační program:
1.den: 

příjezd a ubytování ve vile Háj− 
prohlídka stájí a jezdeckého oddílu− 
projížďka na koni pod dohledem instruktora− 

2.den: 
přesun do Postřelmova, − 
základní výcvik
plavba na zvoleném plavidle − 
(raft, pálava, kanoe) Postřel-
mov – vila Háj (17 km)
cyklovýlet vila Háj – Úsov − 
a zpět  (18 km)
večerní táborák − 

         
3.den: 

plavba na zvoleném plavidle vila Háj – Nové Mlýny (13 km)− 
cyklovýlet Nové Mlýny – Litovel (5 km)− 

Cena:
2 690 Kč/dospělý 

Cena zahrnuje – 2x 
ubytování s polopen-
zí, projížďka na koni, 
dopravu účastníků po 
celou dobu trvání akce, zapůjčení sportovního vybavení na 
vodáckou část, horská kola, technický a odborný doprovod 

Ubytování vila Háj (Třeština), 2–3 lůžkové pokoje 
se soc. zařízením

Stravování polopenze (2x snídaně, 1x večeře, 
1x opékání špekáčků)

Termín duben–říjen
Počet účastníků od 4 osob

Slevy:  děti 6–10 let    –100 Kč  děti do 6 let    –200 Kč

Aktivní putování Litovelským Pomoraví Putování za poznáním Litovelským Pomoraví Další nabídka CK Peřej tours

A
ktivní putování Litovelským

 Pom
oraví – 2 a 3 dny

2 dny2 dny 3 dny3 dny

• lázeňské procedury • bazény • aquaparky 
• jeskyně • divadlo • sport • restaurace 
• ubytování • adrenalinové zážitky • muzea 
• památky120

minimálně 

míst 

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

70
minimálně 

míst 

ZDARMA:

SLEVY:

hrad Bouzov

Aquapark Olomouc

Aktivní výlety a dovolená na řece 
„Vodácká turistika pro všechny”

další programy v Olomouckém kraji – voda, kola, koně, horolezectví, kultura, gastronomie, …• 
jednodenní a víkendové plavby po dalších řekách• 
týdenní vodácko–turistická putování po řekách v tuzemsku i zahraničí• 
speciály:• 

kombinace voda + kola, koně, horolezectví• 
sportovní a seznamovací víkendy• 

dětské a mládežnické vodácké tábory /i s cyklistikou a horolezectvím/• 
vodácko–poznávací výlety a kurzy pro školní a dětské kolektivy• 
� remní outdoorové programy• 
Olomouc na kole s průvodcem• 
regionální půjčovna• 

Příjemné vodácko–turistické trasy pro všechny i bez vodáckých zkušenos-
tí, doprovod kvalifikovaných instruktorů, možnost plavby na raftech i ká-
noích, potřebné vodácké vybavení /lodě, pádla, plovací vesty/ dodává CK.

Aktivní a odpočinkové pobyty
V létě

v tuzemských i zahraničních horách, u moře, v koňském • 
sedle, na kole, …
v Chorvatsku, Řecku, Itálii, Španělsku, …• 
poznávací zájezdy do celého světa• 
oblíbené Eurovíkendy po celý rok• 
exotické pobyty a okružní plavby po Středomoří, …• 

V zimě
zimní lyžařské zájezdy v tuzemsku i zahraničí• 
jednodenní výlety za sněhem• 
zimní dětské lyžařské tábory• 

Bližší informace obdržíte v CK PEŘEJ tours nebo na www.perej.cz

Slevy:
děti 6–10 let –100 Kč
děti do 6 let –200 Kč

w w w. o l o m o u c r e g i o n c a r d . c z

Putování za poznáním
 Litovelským

 Pom
oraví – 2 a 3 dny

Cestovní kancelář PEŘEJ tours s.r.o.
Třída Svobody 39,   779 00  Olomouc

 tel./fax/zázn.: +420  585 313 176 
mobil: +420  603 113 344

e-mail: perej@perej.cz • www.perej.cz
Materiál byl vydán za fi nanční spoluúčasti Olomouckého kraje.


