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· dětské tábory · rodinná dovolená · programy pro jednotlivce
· programy pro skupiny · firemní programy · školní výlety

Vodácká turistika – víkendové zájezdy
Moravice

Jednodenní i dvoudenní akce

16. 4., 21. 5., 10. 9. 2011
sjížděný úsek od Kružberské přehrady do Podhradí (15 km)
protéká překrásným údolím Oderských vrchů (PRP Moravice)
a tento ráz si zachovává až do Hradce nad Moravicí (19 km)
na trase jsou bývalé lázně Janské Koupele, na vyvýšeném ostrohu
zřícenina hradu Vikštejn a v Hradci také nejpohádkovější zámek
roku 2008 celé České republiky
možnost i jako dvoudenní akce za příplatek 400 Kč
(ubytování ve vlastních stanech v kempu Podhradí)
Cena:

dospělý

děti 6-10 let děti do 5 let

příplatek za dopravu

470 Kč

370 Kč

190 Kč

270 Kč

Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení, pojištění CK, instruktor
Doprava – možná individuální, vlakem (odjezdy viz Pokyny) nebo autobusem CK za příplatek
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi

30. 4.–1. 5. 2011

vodácké putování po řece Metuji
z Dolska (event. z Nového Města n. M.) do Jaroměře
vodácké putování po řece Úpě z České Skalice do Jaroměře (10 km)
po cestě možnost prohlídky pevnosti Josefov, Babiččina údolí – zámek
Ratibořice
Orientační program:
SO: přesun z Olomouce do Dolska, splutí Metuje do Jaroměře (12 km), prohlídka Josefovské pevnosti
NE: prohlídka Babiččina údolí, Ratibořického zámku a plavba po Úpě z České Skalice do Jaroměře (10 km), návrat
Cena:
Doprava – autobusem
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
Ubytování – ve vlastních stanech
(v ATC Rozkoš, „pod střechou“
1 390 Kč
1 190 Kč
990 Kč
za příplatek 150 Kč/osoba
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
Náročnost úseku dle MK je ZW
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště,
(klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
instruktor
a rodiny s dětmi

14.–15. 5. 2011

plavba z Vrůtek po přítoku Turca do Váhu
a dále zajímavým úsekem přes peřej Margita pod „Starhradem“ a zříceninou hradu Strečno (ze 13. století) do stejnojmenné obce, prohlídka hradu
výlet na Malou Fatru, turistika Jánošíkove diery, Rozsutec
(podle zdatnosti okruhy 2 až 6 hodin), táborák
Orientační program:
SO: přeprava z Olomouce na Malou Fatru, turistika Jánošíkove diery (Rozsutec), přesun do ATC D. Kubín
NE: přesun do Vrůtek, plavba po Turci do Váhu a dále do Strečna, prohlídka hradu, návrat
Cena:
Doprava – autobusem
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
Ubytování – ve vlastních stanech kemp ATC
D. Kubín, „pod střechou“ za příplatek 250 Kč/os.
1 390 Kč
1 190 Kč
990 Kč
Náročnost úseku dle MK je ZW
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
(klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená
a rodiny s dětmi
tábořiště, instruktor

Nysa Klodzka

21.–22. 5. 2011

vodácké putování po polské
nížinné řece z Klodzka přes Bardo do Topoly
na trase pevnost v Klodzku z 18. století, středověký gotický most,
který připomíná miniaturu pražského Karlova mostu, v Bardu je křížová
cesta, hrad Kameniec Zabkowicki...
Orientační program:
SO: přesun z Olomouce do Klodzka, prohlídka pevnosti, sjezd řeky do Barda (13 km), přesun do kempu
NE: plavba z Barda do Topoly (14 km), po trase hrad Kameniec Zabkowicki, návrat
Cena:

1 390 Kč

1 190 Kč

Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech v Topole
(Klodzku)
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
Náročnost úseku dle MK je ZW
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, (klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
instruktor
a rodiny s dětmi

990 Kč

Další nabídka zájezdů na www.perej.cz
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dospělý

děti 6-10 let děti do 5 let

690 Kč

590 Kč

490 Kč

Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení, dopravu, pojištění CK, instruktora
Cena nezahrnuje – vstupné do muzea (dospělí 150 Kč, děti 6–15 let 75 Kč, děti do 6 let zdarma)
Doprava – autobusem
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi

28.–29. 8. 2011

splutí Hronu pod Revištským Podzámčím,
návštěva zříceniny hradu Revištské Podzamčie
prohlídka Banské Štiavnice (UNESCO), Důlního muzea, termálních lázní
Sklené Teplice nebo Hodrušského jezera
Orientační program:
SO: přeprava z Olomouce do Banské Štiavnice, prohlídka města a zajímavostí,
možnost návštěvy termálních lázní nebo jezera
NE: prohlídka hradu Revištské Podzamčie, plavba do Rudna – Tekovské
Breznice (15 km), návrat
Cena:
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená
1 390 Kč
1 190 Kč
990 Kč
tábořiště, instruktor
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech kemp R. Podzámčí „pod střechou“ za příplatek 250 Kč/osoba
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi

Baťův plavební kanál

Váh, Malá Fatra

děti 6-10 let děti do 5 let

7. 5., 18. 6. 2011

vodácko-poznávací zájezd
po hraničním úseku Odry z Bohumína (ČR) do Olzy (Polsko) – cca 17 km,
spojený s návštěvou Parku Landek – největšího Hornického muzea v ČR
plavba příhraničními meandry Odry až do Polska
na trase návštěva přírodní památky Landek s rozhlednou a Podzemní
expozicí dolu Anselm (kulturní památka), Expozicí důlního záchranářství aj.
Cena:

Hron, Banská Štiavnica

Metuje, Úpa

dospělý

Odra, Landek

10.–11. 9. 2011

délka Baťova kanálu je cca 60 km,
částí je uměle vybudován a částí vede korytem Moravy, výškový rozdíl
18 m vyrovnává 13 zdymadel
vybraná trasa po Baťově kanále vede přes 4 funkční zdymadla a unikátní
technické křížení s hlavním tokem Moravy (rozdíl výšky hladin až 4 m,
jedinečné technické řešení vodní lanovky)
Orientační program:
SO: plavba z Uherského Ostrohu do Strážnice (11 km) přes 4 plavební komory, návštěva vinobraní
NE: plavba ze Strážnice po hlavním toku PP Strážnické Pomoraví do Rohatce (12 km)
Cena:
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
pojištění CK poplatky za vybavená tábořiště,
1 090 Kč
890 Kč
690 Kč
instruktor
Doprava – možná individuální, autobusem CK za příplatek 200 Kč/osoba
Ubytování – ve vlastních stanech v autokempu, možnost ubytování v chatce za příplatek 150 Kč/noc/os.
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi

Dyje

10.–11. 9. 2011

plavba po Dyji z Bulhar a dále
po Zámecké Dyji (protéká Lednicko-valtickým areálem)
prohlídka zámků a parku Lednicko-valtického areálu, který je od roku
1996 zapsán v seznamu dědictví UNESCO (Lednický zámek z roku 1249,
Minaret z roku 1789, pseudogotická napodobenina zříceniny starého hradu
Janův hrad, Valtický zámek – původně gotický hrad ze 13.století)
Orientační program:
SO: plavba po Dyji z Nových Mlýnů do Bulhar, dále po Zámecké Dyji do Nejdku (15 km), prohlídka zámku
NE: plavba po Zámecké Dyji kolem Minaretu na Janův hrad do Ladné (7 km), prohlídka Minaretu a hradu
Možnost zajištění zábavního večera ve sklípku!
Cena:
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
pojištění CK poplatky za vybavená tábořiště,
1 090 Kč
890 Kč
690 Kč
instruktor
Doprava – možná individuální, vlakem (odjezdy viz Pokyny) nebo autobusem CK za příplatek 200 Kč/osoba
Ubytování – ve vlastních stanech v autokempu, možnost ubytování v chatce za příplatek 100 Kč/noc/osoba
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi

Vodácká turistika – vícedenní zájezdy v tuzemsku
Sázava

5.–8. 5., 1.–4. 7. 2011
jedna z vodácky nejnavštěvovanějších řek u nás s romantickými
zákoutími, stříbrnými peřejemi a meandry
sjížděný úsek od Ledečka na středním toku po Pikovice, na
dolním toku s řadou sjízdných jezů
na trase je možno navštívit řadu historických a dalších zajímavostí jako zříceninu hradů Zlenice,
Zbořený Kostelec, Týnec n. S. se zbytky hradu, Vojenské technické museum v Krhanicích, trvalý zážitek
pak zanechá plavba sázavským kaňonem pod Medníkem osadou bratří Nedvědů Toronto
Orientační program:
ČT: přeprava z Olomouce do Týnce n. S., utáboření, po trase návštěva zámku Konopiště
PÁ: seznámemí s řekou, sjezd úseku Poříčí – Týnec (11 km), návštěva zřízeniny Zbořený Kostelec
SO: přesun do města Sázava, plavba do Poříčí (23 km), po trase zřícenina hradu Zlenice, návrat do kempu
NE: plavba z Týnce n. S. přes Krhanice do Pikovic (16 km), sázavský kaňon (12 km) obtížnost WWII, návrat
zpět do Olomouce
Doprava – autobusem
Cena:
Ubytování – ve vlastních stanech
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
– stálá základna kemp Týnec n. S.,
„pod střechou“ za příplatek 700 Kč/osoba
1 990 Kč
1 790 Kč
1 590 Kč
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná tekoucí),
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
pouze úsek Krhanice – Pikovice je obtížnosti
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, WWII (mírně těžká), celou trasu zvládnou
instruktor
i původní začátečníci a rodiny s dětmi

Lužnice – Sázava

17.–23. 7. 2011
nejhezčí a nejzajímavější úseky řeky Lužnice, tzv. “Mekky
vodáků“ a romantické řeky Sázavy
Lužnice – řeka nížinného charakteru – část středního a dolního
toku od Bečice do Bechyně
na trase je řada historických zajímavostí jako husitské město Tábor se svojí památkovou rezervací,
trosky hradů Příběnice a Příběničky ze 13. století, jediný dochovalý řetězový most v Čechách
u Stádlece, zřícenina hradu Dobronice z 15. století, historické město Bechyně s odvážným mostem
pnoucím se 50 m vysoko nad řekou a při přesunu na Sázavu romantický honosný zámek Konopiště
Sázava – dolní tok ze Zlenic do Pikovic sázavským kaňonem pod Medníkem, kolem osady Toronto,
známé z písní bratrů Nedvědů
na trase je možno navštívit zříceninu hradu Zbořený Kostelec ze 14. století, město Týnec n. S.
se zbytky hradu a Vojenské technické museum v Krhanicích
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do Bečice, utáboření v kempu, seznámení s řekou, základní výcvik
PO: přesun do Tábora, prohlídka města, plavba do Bečice (13 km), po trase zřícenina hradu Příběnice
ÚT: plavba z Bečice do Bechyně (16 km), po trase hrad Dobronice, prohlídka města, návrat do kempu
ST: přesun z Bečice na Sázavu do Týnce n. S., po trase prohlídka zámku Konopiště
ČT: přesun do Zlenic, plavba do Týnce n. S., po trase zřícenina hradu Zbořený Kostelec (18 km)
PÁ: plavba z Týnce n. S. přes Krhanice do Pikovic (16 km), sázavský kaňon, 12 km obtížnost WWII
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Cena:
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech – 1. základna
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
kemp Bečice, 2. základna kemp Týnec n. S.
3 690 Kč
2 690 Kč
1 690 Kč
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná tekoucí)
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, instruktor

Vltava, Vltava – voda, kola

17.–23. 7., 7.–13. 8. 2011
jedna z nejznámějších a nejkrásnějších vodáckých řek
u nás, sjížděný úsek Vyšší Brod – Rožmberk – Český
Krumlov – Zlatá Koruna – Dívčí kámen protéká Českokrumlovskou vrchovinou Šumavského podhůří, zalesněným
údolím s četnými peřejemi a 10 převážně sjízdnými jezy
na trase je možno navštívit řadu historických a přírodních zajímavostí jako NPR Čertova stěna,
cisterciácký klášter ze 13 století ve Vyšším Brodě, hrad Rožmberk, zámek v Českém Krumlově
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do kempu „Na pískárně“, utáboření, seznámení s řekou – základní výcvik
PO: přesun do V. Brodu, návštěva Kláštera a Čertovy stěny, plavba do Rožmberka (10 km), návrat do kempu
ÚT: přesun do Rožmberka, prohlídka hradu, plavba na „Pískárnu“
ST: odpočinkový den – autobusový výlet do Českého Krumlova, individuelní prohlídka, návrat do kempu
ČT: plavba z kempu přes Český Krumlov (7 jezů – 23 km) do Zlaté Koruny, návrat do kempu
PÁ: přesun do Zl. Koruny, prohlídka kláštera, plavba na Dívčí kámen (10 km), prohlídka, návrat do kempu
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Doprava – autobusem
Cena:
Ubytování – ve vlastních stanech
– základna v kempu „Na Pískárně“
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
pod „střechou“ příplatek 800 Kč/osoba
3 690 Kč
2 690 Kč
1 690 Kč
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí
voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, instruktor

Berounka

24.–30. 7. 2011

vodácké putování krajem spisovatele
Oty Pavla (film Smrt krásných srnců) od Křivoklátu přes Beroun, Karlštejn
po Hlásnou Třebáň
na trase je možnost navštívit historické a přírodní zajímavosti jako gotický
hrad Křivoklát ze 13. století, nejvýznamější český hrad Karlštejn, přírodní
rezervaci Tetínské skály, NPR Karlštejn nebo Český kras s největším opuštěným vápencovým lomem
Velká Amerika, využívaným filmaři (Limonádový Joe, Cesta na jihozápad), Koněpruské jeskyně...
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do Srbska (Karlštejna), utáboření v kempu, seznámení s řekou a okolím
PO: základní výcvik, plavba ze Srbska přes Třebáň do Řevnic (11 km) návrat do kempu
ÚT: přesun do Roztok, návštěva Křivoklátu, plavba do Žloukovic (15 km), návrat do kempu
ST: odpočinkový den, možnost výletu na Karlštejn, lomy Velká a Malá Amerika, Koněpruské jeskyně...
ČT: přesun do Žloukovic, plavba do Berouna (12 km), prohlídka města, návrat do kempu
PÁ: přesun do Berouna, plavba do Srbska CHKO Český kras (6 km), možnost výšlapu na Tetín, Sv. Jan...
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Cena:
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
– stálá základna kemp Srbsko, možnost
3 690 Kč
2 690 Kč
1 690 Kč
„pod střechou“za příplatek 800 Kč/osoba
Náročnost úseku dle MK je ZW
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
(klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená
a rodiny s dětmi
tábořiště, instruktor

Ohře

21.–27. 8. 2011

na vybraném úseku ze Sokolova
do Stráže n. Ohří lze na naší nejzápadnější vodácky zajímavé řece „mnoha
tváří“, která protéká nejkontrastnější oblastí ČR, spatřit nedoceněné
přírodní a historické lokality, které jsou jakýmsi protikladem dříve
devastované krajiny průmyslového Sokolovska
na trase je možno navštívit řadu historických, přírodních a kulturních
zajímavostí jako hrad Loket z 13. století, CHKO Slavkovský les s přírodním
útvarem Svatošovské Skály, CHKO Střední Poohří, světoznámé lázně Karlovy Vary,
lázeňské městečko Kyselka s řadou minerálních pramenů včetně Mattoni aj.
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do Lokte, seznámení s řekou, základní výcvik, táboření
PO: přesun do Sokolova, plavba přes Královské Poříčí (13 km) do Lokte
ÚT: prohlídka Karlových Varů, výlet do CHKO Slavkovský les na Svatošské Skály
ST: prohlídka hradu Loket, plavba do Doubí (10 km), přesun do Radošova, táboření
ČT: přesun na Svatého Huberta, plavba do Radošova (14 km) přes Lázně Kyselka (Mattoni)
PÁ: plavba do Stráže nad Ohří (12 km), občerstvení ve vodácké hospodě U Mlejna
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Doprava – autobusem
Cena:
Ubytování – ve vlastních stanech ve dvou
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
základnách – 1. kemp Loket a 2. kemp Radošov
Náročnost úseku dle MK je ZW
3 690 Kč
2 690 Kč
1 690 Kč
(klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
a rodiny s dětmi
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená
tábořiště, instruktor

Dyje – voda, kola

24.–28. 9. 2011

plavba po Dyji ze Znojma a Nových
mlýnů a dále po Zámecké Dyji mezi Lednickými rybníky
prohlídka zámků a parků Lednicko-valtického areálu
cyklistika (turistika) lužními lesy a parky kolem drobných staveb tz. Salet
(Tři Grácie, Belvedér a dalších 13), krajem vinných sklepů
Orientační program:
So: přeprava z Olomouce do Znojma, instruktáž, plavba do Hrádku (21 km), přesun do kempu
Ne: plavba po Dyji z N. Mlýnů do Bulhar, dále po Zámecké Dyji do Lednice (20 km), prohlídka areálu Lednice
Po: cyklistika kolem saletů Lovecký a Rybniční zámeček – Tři Grácie – Apollonův chrám – Břeclav (18 km),
event. pěší turistika – přiměřená trasa + podpora autobusu
Út: plavba po Zámecké Dyji z Lednice kolem Minaretu na Janův hrad do Břeclavi (13 km), prohlídka Minaretu
a Janova hradu
St: přesun na Randes Vous, dále na kolech Svatý Hubert – Hlohovec – Belveder – Valtice (14 km), prohlídka
areálu Valtic event. dle zdatnosti účastníků cyklistika (turistika) na Pálavě – Dolní Věstonice – Dívčí hrady
– Sirotčí hrádek (12 km), návrat do Olomouce
Cena:
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech v autokempu,
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
možnost ubytování „pod střechou“ za příplatek
2 590 Kč
2 190 Kč
1 790 Kč
700 Kč/osoba/pobyt
Náročnost úseku dle MK je ZW
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
(klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
doprava účastníků a kol, pojištění CK, poplatek
a rodiny s dětmi
za táboření ve vl. stanech, instruktor
tábořiště, instruktor
3

Vodácká turistika – vícedenní zájezdy v zahraničí
Hron – horní úsek

Slovenské řeky

10.–16. 7. 2011

14.–20. 8. 2011

vodácké putování po druhé největší slovenské řece
Zvolenskou kotlinou na úseku Brezno-Banská Bystrica
na trase je možnost navštívit historické a přírodní
zajímavosti jako úzkorozchodnou železnici na Čierny
Balog se skanzenem, Banskou Bystrici, Nízké Tatry,
památník obětem fašismu...
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do Nemecké, utáboření, seznámení s řekou, základní výcvik
PO: přesun do Brezna, plavba do Podbrezové (10 km), po trase železnice na Čierny Balog, návrat kemp
ÚT: přesun do Podbrezové, plavba do Nemecké (13 km)
ST: odpočinkový den, výlet na Srdiečko do Nízkých Tater (event. na Čierny Balog – skanzen)
ČT: plavba do Slovenské Ľupči (15 km), návrat do kempu
PÁ: přesun do Slovenské Ľupči, plavba do Banské Bystrice(12 km), prohlídka města,návrat do kempu
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Doprava – autobusem
Cena:
Ubytování – ve vlastních stanech
– stálá základna kemp Nemecké,
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
pod „střechou“ za příplatek 1100 Kč/osoba
3 990 Kč
2 990 Kč
1 990 Kč
Náročnost úseku dle MK je ZW (klidná, tekoucí
voda), vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, CK si v souladu se VP s ohledem na stav vody
nebo počet účastníků vyhrazuje právo na změnu
instruktor
trasy (řeky)

Dunajec
vzniká spojením Černého a Bílého Dunajce u Nového Targu v Polsku, protéká
širokým údolím uprostřed hor, při plavbě se naskytne pohled na Vysoké Tatry,
dále se koryto zužuje a u Červeného Kláštera vstupuje Dunajec do kamenitého
kaňonu Pienin, kde tvoří rovněž 20 km dlouhou hranici se Slovenskem,
potom se opět vrací do Polska a přes Krosčenko pokračuje k Novému Saczu
plavba probíhá na polské straně, kde lze navštívit i historické a přírodní
zajímavosti jako hrad Niedzicu a Czorstýn, lázeňské město Krosčenko
s Pieninským muzeem a absolvovat výšlap na vyhlídky Pienin (Sokolica,
Tři korunky) s překrásnými výhledy na řeku i okolí
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do Polska do Krosčenka, utáboření, základní výcvik
PO: přesun přes hrad Czorstýn (prohlídka) do Kat (centrum vorařů), plavba do Krosčenka (18 km)
ÚT: výletní den – hrad Niedzica, Červený Kláštor, výšlap podél Dunajce po naučné stezce do Šťiavnice
ST: plavba do Zabrzeže (16 km), na trase výcvikový a slalomový kanál, návrat do Kempu
ČT: odpočinkový den, možnost turistiky v Pieninách (NP – Tři Korunky, Sokolica)
PÁ: přesun do Stromowců, plavba do Kat a opětovně nejhezčím kaňonem Pienin do Krosčenka (24 km)
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Cena:

dospělý/1. termín děti 6-10 let děti do 5 let dospělý/2. termín děti 6-10 let děti do 5 let

2 190 Kč

1 190 Kč

3 990 Kč

2 990 Kč

1 990 Kč

Cena zahrnuje – zapůjčení vod. vybavení, doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, instruktor
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech – stálá základna kemp Krosčenko, pod „střechou“ za příplatek 1000 Kč/os.
Náročnost úseku dle MK je WW I (mírně těžká), celou trasu zvládnou i začátečníci i rodiny s dětmi

Dunajec – voda, kola

31. 7.–6. 8. 2011
cykloturistika po cyklostezkách v Polsku a Slovensku – Pieninský park – Štiavnica – Berešnik
plavba probíhá na polské straně, kde lze navštívit i historické a přírodní zajímavosti jako hrad
Niedzicu a Czostýn, lázeňské město Krosčenko s Pieninským muzeem a absolvovat výšlap na vyhlídky
Pienin (Sokolica, Tři korunky)
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce do Polska do Krosčenka, utáboření, základní výcvik
PO: přesun přes hrad Czorstýn (prohlídka) do Kat (centrum vorařů), plavba do Krosčenka (18 km)
ÚT: cykloturistika – hrad Niedzica, Č. Kláštor, cyklostezka podél řeky do Štiavnice a Berešniku (30 km)
ST: plavba do Zabrzeže (16 km), na trase výcvikový a slalomový kanál, návrat do Kempu
ČT: odpočinkový den, možnost turistiky nebo cykloturistiky v Pieninách
PÁ: přesun do Stromowců, plavba do Kat a opět nejhezčím kaňonem Pienin do Krosčenka (24 km)
SO: ukončení pobytu, návrat do Olomouce
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého
Cena:
vybavení, doprava, pojištění CK,
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
poplatky za vybavená tábořiště, instruktor
Doprava – autobusem
3 990 Kč
2 990 Kč
1 990 Kč
Ubytování – ve vlastních stanech
– stálá základna kemp Krosčenko,
pod „střechou“ za příplatek 1000 Kč/osoba

4

Cena:

dospělý

děti 6-10 let děti do 5 let

4 990 Kč

3 990 Kč

2 990 Kč

Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená
tábořiště, instruktor

Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech – 1. základna
kemp Č. Kláštor, 2. základna kemp D. Kubín,
pod střechou za příplatek 1 000 Kč/osoba
Náročnost úseku dle MK je ZW
(klidná, tekoucí voda), vhodné i pro začátečníky
a rodiny s dětmi

Orava, Váh

5.–9. 7., 31. 7.–6. 8., 25.–28. 9. 2011

3.–9. 7., 14.–20. 8. 2011

3 190 Kč

vodácky nejzajímavější úseky slovenských řek Popradu, Dunajce, Oravy a Váhu
na trase je možno navštívit řadu historických a přírodních
zajímavosti jako Červený Kláštor (14. století), lázně Vyšné Ružbachy, NP Pieniny, Oravský hrad gotického
původu, hrad Strečno (13. století), vesničku Vlkolinec UNESCO, město Dolný Kubín...
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce na Slovensko do Červeného Kláštora, utáboření, základní výcvik
PO: přesun do Toporce (Poprad), plavba do Ružb. Milavy (12 km), lázně V. Ružbachy, návrat do kempu
ÚT: přesun do Lysé n. D. (Dunajec), plavba Pieninským kaňonem do Lesnice (20 km), návrat do kempu
ST: odpočinkový den, turistika v Polských Pieninách – Tři Korunky, Stromowce Nižne
ČT: přesun do Dolného Kubína, návštěva hradu Oravský Podzámok
PÁ: plavba z Dolného Kubína (Orava) do Kralovan (15 km), návrat do kempu
SO: přesun do Ružomberku, návštěva Vlkolince, plavba po Váhu do Kralovan (16 km), návrat do kempu
NE: přesun do Vrútek, plavba po Váhu do Strečna (12 km), zřícenina hradu Strečno, návrat do Olomouce

vodácky nejzajímavější úseky slovenských řek Oravy a Váhu na středním toku
Orava – úsek Podbiel – Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Kraľovany
Váh – úsek Ružomberok – Kraľovany a Vrútky – Strečno
na trase je možno navštívit řadu historických a přírodních zajímavosti
jako Oravský hrad gotického původu, zříceninu hradu Strečno ze 13. století, Malou Fatru – Jánošíkove
diery, vesničku Vlkolinec UNESCO, město Dolný Kubín a Ružomberok...
Orientační program:
NE: přeprava z Olomouce přes státní hranici na Slovensko na Oravu – do Dolného Kubína, utáboření
PO: základní výcvik, plavba po Oravě do Kralovan (15 km), prohlídka D. Kubína, návrat do kempu
ÚT: přesun na Oravský Podzámok, prohlídka hradu, plavba po Oravě do Dolného Kubína (13 km)
ST: odpočinkový den, výlet na Malou Fatru – Jánošikove diery
ČT: přesun do Podbielu, plavba po Oravě do Oravského Podzámku (17 km), návrat do kempu
PÁ: přesun do Ružomberoku, návštěva Vlkolince, plavba po Váhu do Kralovan (16 km), návrat do kemp
SO: přesun do Vrútek, plavba po Váhu do Strečna (12 km), zřícenina hradu Strečno, návrat do Olomouce
Cena:
Doprava – autobusem

dospělý

děti 6-10 let děti do 5 let

3 090 Kč/ 1. termín 2 090 Kč
3 990 Kč/ 2. termín 2 990 Kč
2 990 Kč/ 3. termín 1 990 Kč

1 090 Kč
1 990 Kč
990 Kč

Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení, doprava,
pojištění CK, poplatky za vybavená tábořiště, instruktor

Ubytování – ve vlastních stanech
– stálá základna kemp Tilia Dolný Kubín,
„pod střechou“ za příplatek 250 Kč/osoba/noc
bungalowy (jeden bungalov se skládá ze 1/2
a ¼ lůžkový pokoj se soc. zařízením)
Náročnost úseku dle MK je ZW
(klidná, tekoucí voda),
vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi

Salza

24.–30. 7., 27.–31. 8. 2011
jedna z nejoblíbenějších řek rakouských vodáků pramenící na úpatí hory Göller nad Mariazellem
charakterem typicky alpská peřejnatá řeka se skalními stěnami, balvany v řečišti a soutěskami
spojeno s turistikou (vodopády) a výletem do zimního střediska Hochkar
Sjezd řeky pouze na pálavách!
DOPORUČUJEME PRO ÚČASTNÍKY SE ZÁKLADNÍMI VODÁCKÝMI ZNALOSTMI A ZKUŠENOSTMI !
Orientační program:
NE: odjezd z Olomouce v nočních hodinách
PO: příjezd do Weichselbodenu, plavba po úseku do Wildalpenu (18km), táboření
ÚT: plavba z Wildalpenu do Palfau (24 km), návrat do kempu
ST: odpočinkový den, turistika, výlet do zimního střediska Hochkar
ČT: turistický výšlap
PÁ: dle nálady, stavu vody a zdatnosti účastníků splutí soutěsky v Palfau (7 km) nebo některého vybraného
úseku z předešlého dne nebo úsek z Gusswerku, na večer návrat domů
SO: návrat do Olomouce v časných ranních hodinách
Cena:
Cena nezahrnuje – zapůjčení neoprénů
a neoprénové obuvi – nutno vlastní
dospělý
děti 6-10 let děti do 5 let
nebo zapůjčit z půjčovny za úhradu
6 690 Kč/ 1. termín 5 690 Kč 4 690 Kč
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech
5 990 Kč/ 2. termín 5 390 Kč 4 690 Kč
– stálá základna kemp ve Wildalpenu,
pod „střechou“ za příplatek 1000 Kč/osoba
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení,
Náročnost úseku je WW I-III (místy
doprava, pojištění CK, poplatky za vybavená
až těžká, rychlá voda s většími peřejemi,
tábořiště, instruktor
válci a překážkami)

Aktivní a pobytová dovolená u moře
Pokud dáváte přednost „slané vodě“ můžete s námi putovat třeba podél ostrova Brač na nafukovacích člunech. Ubytování je buď ve vybaveném
kempu ve vlastních stanech nebo vilách a apartmánech. Nabízíme vám nahlédnutí do některých námi vytipovaných zájezdů.
A na vás zbývá už jen to vyzkoušet a vyrazit s námi na vybranou akci nebo zájezd.
Cetina

Ostrov Brač

5.–14. 8., 26. 8.–4. 9. 2011

3.–12. 6. 2011
26. 8.–4. 9. 2011

kombinace aktivního a odpočinkového pobytu
SLADKÁ VODA – krasová řeka Cetina oblíbená
filmaři při natáčení filmů o Vinnetuovi, protékající
roklinou pod pohořím CHKR Biokovo (nejvyšší hora
jaderského pobřeží), která v horní části tvoří
rozsáhlé jezero Peručko. Dolní část od mostu
v Podgrade je využívána pro rafting. V této části
je krasová jeskyně, jeskyně s netopýry a skalní brána.
spojeno s pobytem u moře v Malé Luce (Omišská riviera) s možností fakultativních výletů na lodi
na ostrovy Brač a Hvar (fisch pikniky), výletu do PP Krka vodopády, výletu do Šibeniku, návštěva
vykopávek – pevnost Klis a další sportovní vyžití (kola, horolezectví, rybolov, potápění...)
SLANÁ VODA – plavba z Radmanovy mlinice (po Cetině) až do moře a plavba po moři podél pobřeží
na nafukovacích člunech
Orientační program:
PÁ: odjezd z Olomouce ve večerních hodinách
SO: příjezd do Malé Luky, ubytování, seznámení s okolím
NE až PÁ: pobyt u moře, jeden den rafting z Podgradě
k vodnímu mlýnu Radmanova mlinice (10 km), jeden den
sjezd od kaňonu z Radmanovy mlinice do moře (5 km),
dva dny možnost plavby po moři na nafukovacích člunech
podél pobřeží v okolí Omiše, další dny možnost fakultativních
výletů do NP Krka vodopády, do Šibeniku, na pevnost Klis,
výlety lodí, sport, odpočinek, výlet do CHKO Biokovo,
možnost horolezectví, potápění, rybolovu, projížďky
na motorovém člunu...
SO: odpočinek u moře, ve večerních hodinách odjezd
NE: návrat do ČR v ranních hodinách
Cena:

dospělý

děti 6-10 let děti do 5 let

7 990 Kč

6 990 Kč

5 990 Kč

Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého vybavení, rafting, doprava, instruktor, pojištění CK, ubytování
v apartmánu, možná polopenze za příplatek 2350 Kč/osoba
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vybavených 2- až 6-lůžkových apartmánech s balkonem, 20 m od moře

klasický pobyt u moře v Sutivanu
na ostrově Brač (pláže, koupání)
s možností aktivního programu:
plavba po moři na nafukovacích
člunech (tzv. sea kayaking)
cyklistika po cyklostezkách, po zajímavostech
výlet na Zlatni rat (nejkrásnější pláž jadranu) do
Dračí jeskyně (v ní je ze 16. století klášter), výšlap
na Vidovu goru (778 m nejvyšší v souostroví), na
skalní klášter Blaca
další možnosti: potápění, rybolov, horolezectví...
na zpáteční cestě rafting na krasové řece Cetině
(oblíbená filmaři při natáčení filmů o Vinnetuovi),
protékající roklinou pod pohořím
CHKR Biokovo po níž doplujeme až do Omiše,
kde ústí do moře
Orientační program:
PÁ: odjezd z Olomouce ve večerních hodinách
SO: příjezd do Splitu, trajektem na ostrov Brač, ubytování
NE až PÁ: pobyt u moře, odpočinek, koupání v kombinaci s půldenními aktivní bloky-na nafukovacích
člunech podél pobřeží, cyklistika po značených cyklostezkách (lze vybrat různé obtížnosti), celodenní výlet
do střediska Bol s návštěvou pláže Zlatni rat, Dračí jeskyně s možností výstupu na Vidovu goru(s výhledem
až na italské Apeniny), výlet na skalní klášter Blaca.
SO: přesun trajektem do Splitu, přejezd do Omiše, rafting na řece Cetině z Podgradě k vodnímu mlýnu
Radmanova mlinice (10km) a pokračování na nafukovacích člunech kaňonem Cetiny až do moře (5 km), ve
večerních hodinách odjezd domů
NE: návrat do ČR v ranních hodinách
Cena:
Cena zahrnuje – zapůjčení vodáckého a cyklo vybavení, rafting, doprava,
dospělý
instruktor, pojištění CK, doprava
11 090 Kč/ 1. termín
Doprava – autobusem
Ubytování – ve vlastních stanech v kempu, možnost ubytování ve vybavedospělý
ných 2–4 lůžkových apartmánech za příplatek 2000 Kč/osoba/pobyt

10 090 Kč/ 2. termín

Dále pak ostrovy Hvar, Pag, …

Pobyty u moře, poznávací zájezdy, exotika
Kromě vlastních produktů máme v naší CK soustředěnou i širokou nabídku letních i zimních pobytových a poznávacích zájezdů do celého světa
od renomovaných CK, např.:
Chorvatsko – Omišská a Makarská Riviéra, Tučepi, ostrov Pag, ...
• řecké ostrovy – nejžádanější iónské a egejské perly, ubytování v apartmánech, v hotelích, bez stravy, s polopenzí či luxusní pobyty s all inclusive
• Itálie – destinace na dosah, dlouhé písčité pláže, vlastní dopravou i busem
• Egypt, Tunis – nejen slunění, ale i poznávání starobylých historických a kulturních památek
• evropské metropole – letecké EUROVÍKENDY, poznávací autobusové zájezdy
... a mnoho mnoho dalších

Dětské tábory

7.–13. 8., 14.–20. 8., 21.–27. 8 2011

• Tábory s aktivním programem rafty-koně-kola-počítače-poznání-hry-soutěže…
• pro děti a mládež od 6 do 18 let a pro rodiny s dětmi

Pojeďte s námi na hory, na lyže...
Silvestry, Jarní prázdniny, lyžování v tuzemsku, zahraničí, jednodenní lyžařské zájezdy – každou sobotu od ledna do dubna (Jeseníky, Orlické hory,
Beskydy), …

Bližší informace a další produkty najdete u svého prodejce nebo na www. perej.cz
Slevy: za včasný nákup, pro skupiny, last moment, pro stálé klienty, děti, seniory
Z další nabídky:
Řecko – „slaná voda“ putování po moři kolem poloostrovů Sratoni a Pilion v nafukovacích člunech
nebo na kolech…, Rumunsko – sjezd řek Mures, Aries…, putování Deltou Dunaje…,
litva – sjezd řeky Žeimeny, táboření ve volné přírodě v okolí Kaunasu…
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Vícedenní cyklozájezdy
Polabská cesta

Šumava Zelená střecha Evropy“

30. 4.–1. 5. 2011

CENA

0
1 39
Kč

Orientační program kola
1. den (51 km) – Kladruby n. L. – Selmice – Merenda – Týnecké
mokřady – Týnec n. L. – Veletov – Kolín (město) – Veltrusy – Velký
Osek – Libice n. Cidlinou (Slacníkovské hradiště, kostel) – ústí Cidliny – Poděbrady (město, zámek, lázně) – Velké Zboží – Nymburk
2. den (36 km) – Nymburk – Kostomlátky – Mydlovarský luh
– Ostrá (Historická keltská vesnice, Bylinné zahrady Botanicus) –
Litol – Lysá n. L. (výstaviště) – Tři Chalupy – Byšičky – Hrbáčkovy
– Káraný – Lázně Toušeň – Brandýs n. L. (zámek) – Stará Boleslav
Ubytování – hotel, Nymburk • Stravování – vlastní
Cena zahrnuje – 1x ubytování, doprava autobusem,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Okolí Telče

21.–22. 5. 2011

CENA

99K0č

Orientační program kola
1. den (42 km) – Telč – Kostelní Myslová – Zadní Vydří (židovský
hřbitov) – Vel. Pěčín – Černič (tvrz) – Strachoňovice – Dolní Vilímeč – Červený Hrádek – Nová Říše (klášter) – Zdeňkov – Rozseč
– Stará Říše (poutní kostel) – Sedlatice – Nepomuky – Nevcehle
– Sedlejov – Mysliboř – Telč – Řásná
2. den (31 km) – Řásná – Telč – Roštejnský rybník – Vanůvek –
Doupě – Roštejn (hrad) – Malý pařezitý rybník – Velký pařezitý
rybník – Řásná – Lhota – Mrákotín (lomy) – Olší – Mysletice –
Horní Myslová – Telč
Ubytování – kemp, Řásná • Stravování – vlastní
Cena zahrnuje – 1x ubytování ve vlastních stanech, doprava
autobusem, odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Jizerské Hory

0
1 90
Kč

Orientační program kola
1. den (20 km) – Jizerka – Smědava – Pílý Potok – Hejnice –
Libverda
2. den (34 km) – Smědava – Jizerka – Protržená přehrada – Mariánsko – Horské Boudy – Antonínov – Josefův Důl – Karlov – Malý
Semerink – Janov n. N. – Velký Semerink – Mšeno – Jablonec n. N.
3. den (25 km) – Smědava – Tetřeví boudy – Krásná Máří – Hřebínek – Nová Louka – Bedřichov – Rudolfov – Rudolfov Česká
chalupa – Výšina – Liberec (Zoo)
Ubytování – penzion, Lázně Libverda • Stravování – vlastní
Cena zahrnuje – 1x ubytování, doprava autobusem,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Českomoravské Pomezí

25.–26. 6. 2011

CENA

65K0č

16. 7.–23. 7. 2011

Jihočeské selské baroko

3. 6.–5. 6. 2011

CENA

”

Orientační program kola
1. den (33 km) – Annín – Dlouhá Ves – Sušice (Muzeum Šumavy) – Odolenov
– Svojšice – Petrovice – Žižkov – Dolní Staňkov – Sušice – Annín
2. den PRÁŠILSKÉ JEZERO (46 km) – Nová Hůrka – jezero Laka – Prášily
(keltské sídliště) – Slunečná – Prášilské jezero – Přidol – Poledník – Zelená
Hora – Velký Bor – Křemelná – U Dobré Vody – Hartmanice – Annín
3. den KOLEM MODRAVY (49 km) – Annín – Radešov – Rejnštejn – Svojše
– Zhůří – Horská Kvilda – Filipova Huť – Ptačí Nádrž – Na Ztraceném –
Březnik – Na Ztraceném – Modrava – Antýgl
4. den PRAMEN VLTAVY a BOUBÍNSKÝ PRALES (63 km) – Kvilda – Pramen Vltavy – Bučina – Žďárské Sedýlko – Horní Vltavice – Boubín (Boubínský prales) – Kubova Huť – Lipka – Borová Lada
5. den ŠVANCEMBERSKÝ KANÁL (60 km) – Soumarský Most – České
Žleby – Krásná Hora – Nové Údolí – Rosenauerův Pramen – Oslí Cesta –
Hučina – na Plešné jezero a zpět – Tonel – Rosenauerova Kaplička – Aquadukt – Raškov – Klápa – Zadní Zvonková – Přední Zvonková – Zadní Hamry
– Bližší Lhota – převoz Horní Planá – Černá v Pošumaví
6. den OKOLO LIPNA (63 km) – Černá v Pošumaví – Horní Planá (převoz)
– Bližší Lhota – Přední Zvonková – Kyselov – U Mostu – Vítkův Kámen –
Sv. Tomáš – Pasečná – Spáleniště – Přední Výtoň – Frýdava (převoz) –
Frymburk – Milno – Jámy – Černá v Pošumaví
7. den PODÉL ČERTOVY STĚNY (56 km) – Frymburk – Studená – Lipno
n. Vltavou – Loučovice – Čertova Stěna – Vyšší Brod – Rožmberk – Rožmitál
na Šumavě – Zátoň – Suš – Štoky – Světlík – Muckov – Černá v Pošumaví
8. den (25 km) – Černá v Pošumaví – Hořice na Šumavě – Žestov – Přelštice
– Kájov – Český Krumlov (prohlídka)
Ubytování – kempy, Annín, Černá v Pošumaví • Stravování – vlastní
Cena zahrnuje – 7x ubytování ve vlastních stanech, doprava autobusem,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
CENA
3 39
Cena nezahrnuje – vstupné do památek
0
Kč

Orientační program kola
1. den (35 km) – Litomyšl (zámek, náměstí) – Morašice – Vysoká
– Nové Hrady (zámek, cyklomuzeum) – Bor – Toulovcovy Maštale
– Budislav – Vranice – Proseč (Muzeum dýmek)
2. den (50 km) – Polička – Kamenc – Oldřiš – Pustá Rybná – Daňkovice – Javorek – Nový Jimramov – Jimramov (město, pamětní
desky) – Libušín – Nedvězí – Bystré – Hartmanice – Svojanov
(hrad, kostel)
Ubytování – kemp Polička • Stravování – vlastní
Cena zahrnuje – ubytování se snídaní, doprava autobusem,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné do památek, pobytová taxa

2.–4. 9. 2011

Orientační program kola
1. den – doprava Olomouc – České Budějovice, ubytování
2. den (63 km) – České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Munice
– Zlív – Křesle – Pištín – Suchá – Břehov – Tupesy – Radošovice – Strýčice
– Záboří – Holašovice – Jankov – Kvítovice – Dubné – Křenovice – Trojar –
Haklovy Dvory – České Budějovice
3. den (46 km) – České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Zámostí –
U Macara – Nová Obora – Poněšice – Líšnice – Radonice – Hvozdno –
Dol. Bukovsko – Hor. Bukovsko – Zálší – Mažice – Veselí nad Lužnicí
Ubytování – kemp, České Budějovice • Stravování – vlastní
Cena zahrnuje – 1x ubytování ve vlastním staně (za příplatek 550 Kč
ubytování v bungalovech), doprava autobusem, odborný a technický
průvodce, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Jeseníky – Rychlebské hory

17.–18. 9. 2011

Orientační program kola
1. den (40 km) – Žulová – Andělské Domky – Staré Podhradí (zřícenina hradu
Kaltenštejn) – Černá voda – Strážný – Vidnava – Horní Heřmanice – Bernatice
– Buková – Vlčice – Bergon – Vojtovice – Petrovice – Skorošice – Žulová
2. den (52 km) – Javorník – Uhelná – Nové Vilémovice – Pod Černým vrchem –
Račí údolí (zřícenina hradu Rychleby) – Javorník – Zaječí vrch – Borůvková hora
– U Tří lip – Bílá Voda – Kamenická – Horní Hoštice – Bílý Potok – Javorník
Ubytování – penzion, Javorník • Stravování – vlastní
CENA
Cena zahrnuje – 1x ubytování, doprava autobusem,
1 29
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
0
Kč
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Pojeďte s námi na kola
Podyjí, Dunajská stezka, Skotsko, Řecko, Černá Hora-Albánie, Dalmácie, Itálie, Rakousko, Německo, Kanárské ostrovy...
Náročné i méně náročné trasy pro všechny (i pro rodiny s dětmi)
Olomouc na kole s průvodcem

Cestovní kancelář dále nabízí zajímavé projížďky na kole po památkách Olomouce a okolí s průvodcem.
Vybrat si můžete ze dvou tras (9 až 18 km) nebo jednodenní či vícedenní cyklistický výlet do CHKO Litovelské Pomoraví.
Sídlo cestovní kanceláře působí i jako Regionální půjčovna kol.
Bližší informace obdržíte v CK PEŘEJ tours nebo na www.olomoucbiketour.cz

6

CENA

1 49
0
K
č

Jednodenní cyklozájezdy a poznávací zájezdy
Okolo Hostýna

Osvětim

9. 7. 2011

Orientační program kola (50 km)
Bystřice pod Hostýnem (zámek, město) – Slavkov – Brusné (zřícenina hradu Křídlo) – Rusava – Ráztoka – Držková – Lhoty – Troják
– Bernardka – Kosovy – Rosočné – Na Tesáku – Chvalčov – Bystřice
pod Hostýnem
Cena zahrnuje – doprava autobusem, přeprava kol,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
CENA
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

29K0č

Kolem Slavkovského bojiště

26. 3., 15. 10. 2011

Program
Osvětim byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem.
Byla založena v dubnu 1940 u polského městečka Oświęcim. V březnu 1941
poručil Himmler postavit vedle původního tábora další komplex – Osvětim II
– Birkenau/Březinku. Postupně zde byly vystavěny čtyři plynové komory
s krematorii. K Osvětimi náleželo dále 45 dalších pobočných táborů, kde byli
vězni nuceni k otrocké práci.
Navštívíme areál koncentračního tábora, muzeem nás provede česky hovořící
průvodce. Během prohlídky můžeme shlédnout dokumentární film. Součástí
programu je i prohlídka muzea koncentračního tábora Březinka.
Cena zahrnuje – doprava busem, technický průvodce,
CENA
odborný průvodce na místě, vstupné, zákonné pojištění
6

40
Kč

30. 7. 2011

Orientační program kola (43 km)
Slavkov – Křenovice – Blažovice – Tvarožná – Jiříkovice – Prace –
Pracký kopec (Mohyla míru, muzeum) – Hostěrádky – Rešov –
Újezd u Brna – Šaratice (kostel, minerálka) – Hrušky – Vážany
n. Litavou – Slavkov (zámek, muzeum)
Cena zahrnuje – doprava autobusem, přeprava kol,
CENA
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
0
29Kč Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Moravskou branou
a za lovci mamutů

6. 8. 2011

Orientační program kola (66 km)
Radslavice u Př. – Pavlovice – Lhota – Týn n. B. – Helfštýn (hrad) –
Teplice nad B. (lázně, jeskyně, propast) – Hranice (město) – Velká
– Hrabůvka – Milenov – Podhůří – Loučka – Bohuslávky – Dolní
Újezd – Veselíčko – Stání – Zákřov (Pam. 2. světové války) – Tršice
(zámek) – Pěnčice – Čekyně (stezka mamutů) – Přerov Předmostí
(Muzeum lovců mamutů)
Cena zahrnuje – doprava autobusem, přeprava kol,
CENA
29K0č odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

Napříč Drahanskou vysočinou

13. 8. 2011

Orientační program kola (53 km)
Luleč (poutní kostel) – Pístovice (Pístovická riviéra) – Rakovecké
údolí – Jedovnice (kostel, rybníky) – Krasová-Balcarka (krasové
jeskyně) – Ostrov u Macochy – Hoštejn (krasové propadání) – Rozstání – Kulířov – Kuchlov – Rychtářov – Dědice – Vyškov (město)
Cena zahrnuje – doprava autobusem, přeprava kol,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
CENA
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

29K0č

Laa an der Thaya, Rakousko

2. 4., 17. 11. 2011

Program
Moderních termální lázně a oblíbený aquapark v městečku LAA an der
THAYA. Koupání je zde vhodné pro celou rodinu. Můžeme zde využít bazén
se slanou vodou, krytý bazén o teplotě 34 °C, ze kterého lze proplavat do
venkovního masážního bazénu a dále do termálního bazénu 36 °C . Bazény jsou vybaveny podvodní reprodukovanou hudbou, která nám zpříjemní
chvíle strávené v těchto lázních. Ze široké nabídky lázní je možno využít
saunový svět, masáže, zábaly, koupele, fitness-program a skvělou jízdu
v 90 m dlouhém tobogánu, pohádkový dětský svět.
Cena zahrnuje – doprava autobusem, technický průvodce, občerstvení
během cesty (bageta, tatranka, minerálka), zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné
CENA

390
Kč

Bešeňová, Slovensko

9. 4., 28. 10. 2011

Program
Moderních termální koupaliště v Bešeňové – bazény s vodou od 27 °C do
40 °C. Venkovní bazény: velký plavecký, malý plavecký, 3 relaxační, dětský
bazén se skluzavkami pro všechny věkové kategorie. Vnitřní bazény: sedací
bazén s velkým počtem atrakcí, velký plavecký bazén s nerezovým tobogánem, dětský bazén se skluzavkou, vodním hřibem a ježkem.
Na cestě zpět – návštěva salaše u Černové, možnost nákupu ovčích sýrů,
brynzy.
Další aktivity: Vitální svět: inhalace, římská koupel, sauny, masáže, speciální
lázně otevřené celoročně. Relax centrum: masáže, světelné terapie, solária,
fitness, aerobik, herna, odpočívarna
Cena zahrnuje – doprava autobusem, technický průvodce, občerstvení
během cesty (bageta, tatranka, minerálka), zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné

Přírodní park Sovinecko

20. 8. 2011

Orientační program kola (43 km)
Ondřejov – Stránské – Kněžpole – Jiříkov (Země děda Praděda) –
Sovinec (hrad) – Paseka – Mutkov – Pod zříceninou hradu Mutkov
– Horní Žleb – Dolní Žleb – Šternberk (hrad, město)
Cena zahrnuje – doprava autobusem, přeprava kol,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
CENA
Cena nezahrnuje – vstupné do památek

29K0č

Poodřím

27. 8. 2011

Orientační program kola (58 km)
Jakubčovice n. O. – Vítovka – Moravské Vlkovice – Fulnek (náměstí,
zámek) – Dolní Lukavec – Bravinné – Bílovec (zámek, náměstí) –
Studénka (zámek, Vagonářské muzeum) – Bartošovice – Kunín
(zámek) – Bernatice – Hůrka – Jeseník n. O. – Vrážné – Odry
Cena zahrnuje – doprava autobusem, přeprava kol,
odborný a technický průvodce, zákonné pojištění
CENA
29K0č Cena nezahrnuje – vstupné do památek

CENA

550

Termální koupaliště s nejvíce
železitou vodou na Slovensku!

Kč

Györ, Maďarsko

16. 4., 28. 9. 2011

Program
Historické barokní centrum města „tří řek“, prohlídka a návštěva trhu.
Termální lázně - Lázeňský areál je rozdělen na léčebnou a zábavní část. V léčebné se nacházejí kryté a venkovní sedací bazény s termální vodou o teplotě
29, 32 a 38 °C. Ta je zvláště vhodná při léčbě pohybového ústrojí, při dýchacích a gynekologických obtížích. V zábavní části jsou kryté i venkovní bazény
s podvodními masážními tryskami, vodopádem, perličkami a tobogány. Najdeme tu i dětský koutek, saunu, masáže, restaurace, kavárnu a vodní bar.
Cena zahrnuje – doprava autobusem, technický průvodce, občerstvení
během cesty (bageta, tatranka, minerálka), zákonné pojištění
Cena nezahrnuje – vstupné
CENA
Bazény s termální vodou až 38 ˙C

690
Kč

7

Programy v Olomouckém kraji
oceněné cenou GRAND PRIX REGIONTOUR 2004 a 2006
plavby olomoucí, výlety na řeku moravu a další Relaxační, sportovně-poznávací
a kulturní programy na Střední Moravě, Jeseníkách a Moravské Bráně
Olomoucký kraj „pro každé období“ je současně krajem i „pro každého“, s pestrou nabídkou přírodních krás, kulturních zajímavostí a možnostmi všestranného vyžití. Naše netradiční
programy nabízejí kombinaci spojení odpočinku a sportu s poznáním kulturních, přírodních a gastronomických zajímavostí „našeho“ kraje nejen z pohledu pěšího turisty či cyklisty,
ale i „podhledu“ vodního turisty nebo „nadhledu“ z koňského sedla.

Výletní plavby historickou Olomoucí

– na raftech vedených instruktory – denní i noční

Neobvyklý pohled na Olomouc nabízí jedno až tříhodinové projížďky na bezpečných raftech. Trasy plaveb vedou buďto po hlavním toku řeky Moravy nebo po Mlýnském
potoce přímo pod hradbami historické části Olomouce. Zvláště nezapomenutelné jsou noční plavby s lampiony pod osvětlenými památkami.
trasa I: MORAVA – hlavní tok – z Černovíra přes Lazce kolem Klášterního Hradiska a Pravoslavného kostela do centra (Envelopa)
trasa II: MLÝNSKÝ POTOK – rameno Moravy – z Lazců kolem katedrály sv. Václava a Přemyslovského paláce, „Výpadem“ pod hradbami
do centra (Tržnice) – 50 minut
trasa III: MORAVA – hlavní tok – CHKO – z Chomoutova 5 km přírodou JV částí CHKO Litovelské Pomoraví do Černovíra a dále po trase I
trasa IV: MLÝNSKÝ POTOK – rameno Moravy – CHKO – z Horky 9 km meandrujícím korytem přírodou JZ okraje CHKO Litovelské
Pomoraví na Lazce, dále po trase II – 150 minut
Termíny: trasa I, II, III a IV – 1. 5., 8. 5., 29. 5., 26. 6., 28. 8., 28. 9.
Tento program zajistíme již od 3 osob, s kompletním servisem, možno spojit i s návštěvou historického centra města, Arcidiecézního muzea,
ZOO na Svatém Kopečku, Olomoucké fortové pevnosti, relaxací ve fitcentru, projížďkou na koni,...

CENÍK akcí PRO
JEDNOTLIVCE
Cena Kč/os.

Dospělí
Trasa I a II

Děti
Trasa III a IV

Trasa I a II

Trasa III a IV

denní

noční

denní

noční

6-10 let

do 5 let

6-10 let

do 5 let

190

220

290

–

140

90

240

190

Silvestrovská plavba s lampiony k ukončení roku s posezením – 30. 12. 2011, cena 200 Kč. Cena zahrnuje: vodácké vybavení, instruktora, doprovodné vozidlo

Výlety na řeku Moravu do CHKO Litovelské Pomoraví

– jedno i vícedenní (víkendové)

Řeka Morava před Olomoucí protéká lužními lesy malebné přírodní rezervace evropského významu „Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví“. Nabízíme
variantu nevšedního jedno či dvoudenního programu na raftech, kánoích – sjíždění vodácky zajímavých vybraných úseků Moravy mezi Hanušovice a Litovlí,
s četnými meandry a průjezdem panenskou přírodou a lužními lesy CHKO Litovelské Pomoraví, i jako speciál v kombinaci s cyklistikou nebo koňmi.
Termíny: Morava jednodenní – z Hanušovic: 30. 4. a 7. 5., Morava jednodenní – CHKO: 23. 4., 28. 5., 4. 6., 5. 6, 11.
6., 12. 6., 18. 6.,19. 6., 24. 9., Morava dvoudenní – CHKO: 14.–15. 5., 21.–22. 5., 4.–5. 6., 11.–12. 6., 3.–4. 9.,
Speciály: Morava – voda – koně – termál: 17.–18.9., Morava – voda – kola: 17.–18. 9.

CENÍK akcí PRO
JEDNOTLIVCE
Cena Kč/os.

Řeka Morava – voda
Jednodenní

Řeka Morava – speciály

Dvoudenní

bez dopravy s dopravou bez dopravy s dopravou
440

570

760

960

voda – koně – termál

voda – kola

dospělý

včetně

dospělý

včetně

1 990

ubyt+dopr

1 290

dopravy

Cena zahrnuje: vodácké vybavení, instruktora, doprava věcí, osob, příp. poplatek za táboření, pojištění proti úpadku
Tyto a další programy zajistíme již od 3 osob, s kompletním servisem, možnost kombinace s cyklistikou, horolezectvím a koňmi, lze spojit
s návštěvou hradu Bouzov, zámku Úsov, Hanáckého skanzenu, Mladečských jeskyní, Arboreta v Bílé Lhotě, výrobny tvarůžek v Lošticích, pivovaru v Litovli,
relaxací v Lázních Slatinice,...
Dále nabízíme: Programy, VODÁCKÉ kurzy a školní výlety pro školy a mládežnické organizace
• hodinové a půldenní plavby městem, jedno a vícedenní výlety na Moravu a další řeky, vodácké kurzy spojené
s poznáním kulturních a přírodních zajímavostí v okolí, možnost kombinace s cyklistikou.
Programy pro firmy (outdoor – teambuilding, fun programy)
• Programy pro posílení týmové spolupráce a stavbu nových pracovních kolektivů.
• Zážitkové a outdoorové programy jak pro Vaše zaměstnance tak i Vaše obchodní partnery sestavíme z našich
produktů na míru podle Vašich představ jak v Olomouckém regionu tak po celé republice či v zahraničí (kombinace
rafty – kola – základy horolezectví – koně – létání – kultura – gastronomie – hry...) ...a další.

Olomouc region Card

turistická slevová karta

Olomoucký kraj můžete poznat výrazně levněji s turistickou slevovou kartou Olomouc region Card.
Některá z míst, kde získáte vstup zdarma (min. 74 míst) nebo slevu (min. 122 míst),
jsou uvedena též v této brožuře. Podrobné informace na www.olomoucregioncard.cz.
místa, kde kartu uplatníte – uvedena výše slevy, free = vstup zdarma

Váš prodejce

®
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