
Netradiční pohled na Olomouc nabízejí třičtvrtěhodinové až tříhodinové 
projížďky na pohodlných osmimístných nafukovacích člunech vedených 
instruktorem. 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 a IV. U všech tras lze projížďku spojit 
s návštěvou historického centra Olomouce, s návštěvou ZOO na Svatém 
Kopečku, s návštěvou lanového centra nebo výletem do bližšího či 
vzdálenějšího okolí Olomouce jako např. do Hanáckého skanzenu v Příkazech

Trasa I MORAVA – hlavní tok 
- od nového silničního mostu Černovír - Lazce (Heydukova ul.) kolem rozsáhlého 
barokního komplexu Klášterních budov Klášterní Hradisko z roku 1736, přes Letnou, 
dále kolem Pravoslavného kostela na Gorazdovém 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 je vhodná pro děti již od Mateřských školek, nejnižších tříd ZŠ...

Trasa II MLÝNSKÝ POTOK – rameno Moravy 
- z Dlouhé ul naproti  budovy FÚ /VZP/ (Lazecká ul.) přes Lazce , dále kolem novogot.
katedrály sv. Václava z roku 1896 pod 106 m vysokou věží, Přemyslovského paláce 
(původní románský z 12.stol.) 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 je vhodná pro děti již od Mateřských školek, nejnižších tříd ZŠ...

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)

Trasa IV  MLÝNSKÝ POTOK – rameno Moravy -CHKO 
- od elektrárny v Horce (silnice 51 spojující Horku s Chomoutovem), 9 km meandry 
zarostlého umělého koryta Mlýnského potoku přírodou Chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví do Olomouce – Lazcí, dále  trasou II  
- délka trasy cca 12 km, doba plavby cca  180 minut
- spojení na výchozí místo DPMO linka 20 ( Horka-Obecní úřad)

         skupina 14 os(2 R)  skupina 15-21 os(3 R)       skupina 21-28 os(4 R)     skupina 29-35 os(5 R)
TRASA I a II            140 Kč               130 Kč                              120 Kč                           110 Kč
TRASA III a IV                280 Kč                 250 Kč                              230 Kč                           220 Kč

Cena zahrnuje vodácké vybavení(rafty, pádla, vesty), instruktora, pojištění, doprovodné vozidlo. 
Každý další instruktor na vedení raftu za příplatek -tr I a II 150 Kč, -tr III a IV 300 Kč
Na každých 10 dětí (žáků, studentů) 1 místo pedagogického doprovodu zdarma


