
Nejdelší a nejhezčí moravská řeka. Střední tok se klikatí údolní nivou CHKO 
Litovelské Pomoraví se vzácnou flórou i faunou v níž má místo i bobr evropský. 
Přímo v rezervaci se nachází i Mladečské jeskyně s neobyčejně složitým 
labyrintem chodeb a dómů, nedaleko pak nejvýznamější moravský hrad 
Bouzov s bohatými historic. sbírkami. Dále její hlavní tok se rozděluje a spolu 
s jejím ramenem – Mlýnským potokem protékají kolem historických památek 
Olomouce. Na dolním toku Moravy je zajmavý úsek PP Strážnické
Pomoraví, který lze spojit s plavbou po uměle vybudovaném Baťově kanále 
s řadou technických zajímavostí, jako jsou funkční plavební komory, vodní 
lanovka, nebo návštěvou hradu Buchlov, města Strážnice atd.

Morava - střední tok, CHKO Litovelské Pomoraví 
Vodácké putování po trase Postřelmov-Leština-Háje-Mohelnice-Moravičany-Litovel
Možnost spojit s návštěvou Mladečských jeskyní, hradu Bouzov, zámku Úsov, 
Hanáckého skanzenu, exkurze do pivovaru či výrobny Olomouckých tvarůžek, aj.
Ubytování, stravování – v areálu penzionu v Hájích, ev. ve vodáckém areálu v Litovli
Doprava – možnost busem či vlakem (nástupní i konečná místa plavby v blízkosti žst.) 
Náročnost úseku - dle MK ZWC-WWI, (klidná, tekoucí, lehká), vhodné pro základní 
a střední školy 
Orientační program:
jednodenní: z Lukavice do Moravičan (cca 16km)
dvoudenní:1.den z Postřelmova do Hájů (cca 17km),táboření, možnost jízdy na koních, hry, koupání
                  2.den z Hájů do Moravičan (cca 13km) nebo Litovle (cca 22km)
třídenní: dtto dvoudenní, 3.den možnost výcviku na kánoích v areálu vodáckého oddílu, základy   
horolezectví na cvičné stěně (400 Kč/hod), sportovní vyžití (hřiště), prohlídka Litovle, výlet do okolí...
Program lze na přání dále kombinovat s programem Plavby na raftech historickou Olomoucí 
(viz nabídka), s cyklistikou (po cyklostezkách v CHKO), jízdou na koni (220 Kč/kůň/hod) atd.

Morava – dolní tok, Baťův plavební kanál, PP Strážnické Pomoraví) - rafty (kánoe)
Vodácké putování po  Baťově kanále po trase Uherský Ostroh-Strážnice s řadou funkčních zdymadel, vodní lanovkou, 
křížením s řekou Moravou a dále po meandrech po hlavním toku řeky Moravy Přírodním Parkem Strážnické Pomoraví
Možnost spojit s návštěvou Strážnického skanzenu, s prohlídkou Strážnice, návštěvou hradu Buchlov, zámku 
Buchlovice, poutního místa Kláštera na Velehradu, skanzenu vinných sklepů v Petrově..
Ubytování, stravování - v kempu ve Strážnici, vlastní stany nebo chatky, možnost stravy v kempu
Doprava – možnost autobusem nebo vlakem (nástupní i konečná místa plavby jsou v blízkosti žst.) 
Náročnost úseku - dle MK ZWA-WWI, (klidná, tekoucí, lehká), vhodné pro základní a střední školy 
Orientační program:
jednodenní: po Baťově kanále z Uherského Ostrohu do Strážnice, prohlídka města, návrat
dvoudenní:1.den po Baťově kanále z Uherského Ostrohu do Strážnice (4 zdymadla), prohlídka Strážnice
                  2.den po hlavním toku Moravy ze Strážnice do Rohatce
třídenní: dtto dvoudenní, 3.den možnost výletu do okolí (viz výše-s busem)

skupina 14 os(2 R) skupina 15-21 os.(3 R)     skupina 22-28 os.(4 R)         skupina 29-35 os.(5 R)
380,-/osoba/1 den 340,-/osoba/1 den     310,-/osoba/1 den          300,-/osoba/1 den
550,-/osoba/2 dny 520,-/osoba/2 dny     500,-/osoba/2 dny          480,-/osoba/2 dny
150,-/další dny 120,-/další dny                    100,-/další dny            90,-/další dny
3400-5100/doprava        3500-5400/doprava            3900-6000/doprava             5000-7500/doprava

Cena zahrnuje - zapůjčení a dopravu vodáckého vybavení(rafty,pádla,vesty), instruktora, pojištění, dopravu os.věcí účastníků 
doprovodným vozidlem, alternat.ubytování a dopravu (instruktor navíc + 400 Kč/den), příplatek za chatku Strážnice 
130  Kč/os/noc, jednoduché ubytování Háje (patrové postele, společnné soc. zařízení) za přípl. 90 Kč/os /noc
Na každých 10 dětí (žáků, studentů) 1 místo pedagogického doprovodu zdarma


