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Styczniowa średnia temperatura - -2°C i -4°C, średnia
lipcowa temperatura - od 15°C do 22°C.

Przejazd z/na lotnisko
KATOWICE Aeroport, Polska | www.katowice-airport.com

Katowice Aeroport 
Ostrawa (2 godz. 10 min.) 
Ołomuniec (1 godz.)
• TigerExpress: połączenie 4x dziennie, cena od 520 CZK www.tigerexpress.eu
Katowice Aeroport 
Ołomuniec (2 godz.)
• Přeprava na letiště s.r.o.: wypożyczenie samochodu z kierowcą, cena od 4000 CZK/samochód
www.prepravanaletiste.cz

PRAGA – Lotnisko Václava Havla | www.prg.aero

Praga, Lotnisko Václava Havla 
Praga, Centralny Dworzec Kolejowy (około 50 min.) 
Ołomuniec, Centralny Dworzec Kolejowy (około 2 godz. 20 min.)
• Airport Express
: lotnisko - Centralny Dworzec Kolejowy, dziennie w odstępach 30
minutowych (od 5:30 do 21:00 godz.), przystanek autobusowy: Terminal 1 – wyjście F / Terminal
2 – wyjście E, cena biletu podróży: 60 CZK
•
Praga – Ołomuniec (2 godz. 20 min.): połączenie kolejowe 2x za godzinę, cena biletu podróży:
od 220 CZK www.regiojet.cz; www.le.cz; www.cd.cz
•
Praga, Lotnisko Václava Havla  Ołomuniec (3 godz. 45 min.)
• S tudent Agency: przystanek autobusowy: Terminal 1 – między P1 i Parkingiem C, cena
biletu podróży od 240 CZK www.studentagency.cz
•
Praga, Lotnisko Václava Havla  Ołomuniec
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: wypożyczenie samochodu z kierowcą, cena od 4000 CZK/samochód www.prepravanaletiste.cz

BRNO – Lotnisko Tuřany | www.brno-airport.cz

Brno, Lotnisko Tuřany 
Brno, Centralny Dworzec Kolejowy (około 20 min.) 
Ołomuniec,
Centralny Dworzec Kolejowy (około 1 godz. 35 min.)
•
Komunikacja Miejska: lotnisko - Centralny Dworzec Kolejowy (20 min.), linia autobusowa
nr. 76 i 89, przystanek autobusowy: przed halą odlotów lotniska, cena biletu podróży: 25 CZK
www.idos.cz
•
Brno – Ołomuniec (1 godz. 30 min.): połączenie kolejowe 1x za godzinę, cena biletu
podróży: od 100 CZK www.cd.cz
Brno, Lotnisko Tuřany 
Brno, Centralny Dworzec Kolejowy (około 20 min.) 
Ołomuniec (około 1 godz.)
• S tudent Agency: połączenie 1x za godzinę, przystanek autobusowy: u Hotelu Grand, cena:
105 CZK www.studentagency.cz
Brno, Lotnisko Tuřany  Ołomuniec (45 min.)
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: wypożyczenie samochodu z kierowcą, cena od 1250 CZK/samochód www.prepravanaletiste.cz

Planujesz urlop, wycieczkę, pobyt zapoznawczy czy relaksowy? Portal internetowy moraviaforyou.cz oferuje bogatą gamę pakietów turystycznych w regionie Środkowych
Moraw, z możliwością on-line rezerwacji. Wybierz, co Cię
interesuje i bawi!
Pobyty zapoznawcze
Wyrusz na Środkowe Morawy za bogatą historią, ważnymi zabytkami, pięknem natury, romantycznymi zamkami i pałacami
i hanackimi tradycjami. Odwiedź również Ołomuniec, drugi największy rezerwat zabytkowy w Republice Czeskiej.

Aktywny urlop
Środkowe Morawy wprowadzą Cię w ruch. Poznaj je bliżej pieszo, na rowerze czy z grzbietu konia. Nowoczesne kompleksy
sportowe i centrum adrenaliny są idealne do spędzania wolnego czasu.

Uzdrowiska & Wellness
Wypróbuj łagodzące skutki tutejszych uzdrowisk z szeroką ofertą usług najwyższej jakości i zaczerpnij nowych sił w nowoczesnych ośrodkach wellness.

Wycieczki
Środkowe Morawy przyciągają swoim bogatym dorobkiem
dziedzictwa kulturowego, atrakcjami przyrodniczymi a szeregiem możliwości uprawniania sportu, zabawy i odpoczynku.

Pociesz swoich bliskich, przyjaciół, pracowników czy
partnerów handlowych i podaruj im kupon
podarunkowy z naszej oferty.

OSTRAWA – Lotnisko Mošnov | www.airport-ostrava.cz

Ostrawa, Lotnisko Mošnov 
Ostrawa, Centralny Dworzec Kolejowy (45 min.) 
Ołomuniec, Centralny Dworzec Kolejowy (około 1 godz.)
•
Ostrawa, Lotnisko Mošnov  Ostrawa, Centralny Dworzec Kolejowy: połączenie kolejowe
10x dziennie www.idos.cz
•
Ostrawa, Centralny Dworzec Kolejowy  Ołomuniec, Centralny Dworzec Kolejowy: połączenie kolejowe 1x za godzinę, cena od 110 CZK www.regiojet.cz; www.le.cz; www.cd.cz
Ostrawa, Lotnisko Mošnov  Ołomuniec (1 godz.)
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: wypożyczenie samochodu z kierowcą, cena od 1250 CZK/samochód www.prepravanaletiste.cz

www.moraviaforyou.cz/pl
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Pobyty zapoznawcze

Wybieraj z bogatej oferty pakietów turystycznych z możliwością rezerwacji on-line na www.moraviaforyou.cz
Pobyt rodzinny z dziećmi w Ołomuńcu
Ciesz się ze spokoju rodzinnego w starożytnym Ołomuńcu i jego okolicach.

Wyrusz na Środkowe Morawy za bogatą historią, ważnymi zabytkami, pięknem natury, romantycznymi zamkami i pałacami i hanackimi tradycjami. Odwiedź również Ołomuniec, drugi największy rezerwat zabytkowy w Republice Czeskiej.
W hanackiej stolicy Ołomuńcu zwróci Twoją uwagę przede
wszystkim barokowa Kolumna Trójcy Najświętszej, wpisana na listę UNESCO, ratusz z kurantem, Pałac Arcybuskupski
i Pałac Przemyślidów, unikatowy zbiór fontann barokowych
i nóstwo przyciągających kościołów. Zwiedzić warto również
unikatową ekspozycję w Muzeum Archidiecezjalnym i nowe
science centrum Forteca Poznania w Ołomuńcu. Ważną
historię militarną Ołomuńca reprezentują dochowane obiekty fortyfikacyjne w mieście
i jego okolicy. Dla swojej powabnej atmosfery został Ołomuniec oceniony przez przewodnika turystycznego Lonely
Planet, jako najpiękniejsze miasto w Republice Czeskiej i również został wpisany na pierwsze
miejsce w rankingu pięćdziesięciu ukrytych skarbów Europy.
Koło Ołomuńca znajduje się
znane miejsce pielgrzymek Bazylika Mniejsza na Świętym
Pagórku (Svatém Kopečku).
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Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz

Barokowy Ołomuniec
Wróć z nami do epoki baroku, która istotnie wpisała się
do historii miasta.
Odwiedź przepiękne zamki i pałace
na Środkowych Morawach
Wyrusz na przepiękne zamki i pałace, owiane
tajemnicą i dawnymi opowieściami.
Dziedzictwo duchowe Środkowych Moraw
Odwiedź nasze zabytki sakralne i miejsce pielgrzymki
Bazylikę Mniejszą na Świętym Pagórku (Svatém Kopečku).
Paleta hanacka
Poznaj Haną w jej rozmaitościach kulturowych.

Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz
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Aktywny urlop

Wybieraj z bogatej oferty pakietów turystycznych z możliwością rezerwacji on-line na www.moraviaforyou.cz
Za końmi do ujeżdżalni Hostinův důl v Tršicích
Użyj sobie bajeczny weekend z nauką jazdy konnej.
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Środkowe Morawy wprowadzą Cię w ruch. Poznaj je bliżej
pieszo, na rowerze czy z grzbietu konia. Nowoczesne kompleksy sportowe i ośrodki sportu adrenalinowego są idealne
do spędzania wolnego czasu. Środkowe Morawy może się
pochwalić 18 - dołkowym mistrzowskim polem golfowym
par 72 w Golf Resort Olomouc. Powabna kraina jest przetkana gęstą siecią ścieżek edukacyjnych jednak dla pieszych,
ale również rowerowych (polecamy Ścieżkę Morawską
i Ścieżkę Rowerową Bečva). Wsiadaj na ponton czy kajak
i pooglądaj sobie Ołomuniec i jego okolice podczas rejsu
widokowego po rzece Morawa. Trasa prowadzi pod zabytkami Ołomuńca i poprzez Chroniony Obszar Krajoznawczy
Litovelskie Pomorawie. Przyjemny pobyt spędzisz w ujeżdżalni Hostinův důl v Tršicích.

Nurtem rzeki Litovelskim Pomorawiem
Popływaj po meandrującym biegu rzeki Morawa
poprzez lasy lęgowe Litovelskiego Pomorawia.

Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz

Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz

Wędrówki rowerowe
Wyrusz na swoją wędrówkę i zapoznaj się
z najpiękniejszymi celami turystycznymi Moraw
Środkowych lub interesującymi miejscami
Litovelskiego Pomorawia.
Zasmakuj grę w golfa!
Zapoznaj się z urokami gry w golfa i zrelaksuj się
w komfortowym hotelu czterogwiazdkowym.
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Uzdrowiska i Wellness
Wypróbuj dobroczynne efekty tutejszych uzdrowisk z szeroką paletą wysokiej jakości usług i zaczerpnij nowych sił w nowoczesnych ośrodkach wellness. Wypróbowane procedury
lecznice, fachowa opieka i niezakłócany relaks czekają na
Ciebie w uzdrowiskach Lázně Slatinice oraz Lázně Teplice
nad Bečvou. W Hotelu S-Port Véska oraz Resorcie Hodolany w Ołomuńcu są do dyspozycji nowe ośrodki wellness
z najlepszym TOP wyposażeniem. Przyjemny relaks wzmacniający organizm dają Ci również ośrodki wellness w Clarion
Congress Hotel Olomouc oraz Balneocentrum na terenie
ołomunieckiego hotelu Flora.

Resort Hodolany
Pozwól sobie na pierwsze klasy usługi wellness w architektonicznie interesujących pomieszczeniach Resortu Hodolany w Ołomuńcu. Polecamy restaurację Entrée z doznaniową kuchnią.

Wybieraj z bogatej oferty pakietów turystycznych z możliwością rezerwacji on-line na www.moraviaforyou.cz
Tydzień leczniczy dla zdrowia
Wybierz sobie leczniczo – relaksacyjny pobyt razem
z zabiegami w Lázních Slatinice.
Klimat morski
Użyj sobie klimat morski w malowniczym
uzdrowisku Teplice nad Bečvou.
Hotel S-Port Véska
Ucieknij zgiełku miasta do spokojnego środowiska naturalnego i odetchnij sobie w nowo otwartym ośrodku wellness w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu
tenisowego.
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Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz

Relaks dla dwóch
w Clarion Congress Hotelu Ołomuniec
Odrzuć troski i relaksuj na przykład na łożu ze słomy czy
w piwnej lub mlecznej łaźni.
Właściwe miejsce do relaksu
w Balneocentrum Hotelu Flora
Poznaj moc uzdrowienia masażu i kąpieli, i uwolnij się
podczas następnych procedur wellness

Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz
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Wycieczki

Środkowe Morawy wabią na bogaty dorobek dziedzictwa kulturowego, atrakcje przyrodnicze i szereg możliwości do uprawiania sportu, zabawy i odpoczynku.
Nie daj sobie ujść bajkowo wyglądający zamek Bouzov, zamek Šternberk z ważnymi dziełami sztuki, rozległy kompleks zamkowy Helfštýn a architektonicznie ciekawe pałace
w Náměšti na Hané, Úsově, Plumlově oraz Tovačově. Tajemnicze podziemia systemów jaskiniowych zachwycą swoimi labiryntami przeplatających się korytarzy podziemnych i niezwykłymi formacjami naturalnymi (Jaskinie Javoříčskie, Jaskinie
Mladečskie i Zbrašovskie Jaskinie aragonitowe razem
Przepaścią Hranicką). W Litovelskim Pomorawiem z ulubioną ścieżką edukacyjną ciągną się wzdłuż rzeki Morawy obszary
nietkniętych dziewiczych lasów łęgowych z zacną florą i fauną.
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Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz

Wybieraj z bogatej oferty pakietów turystycznych z możliwością rezerwacji on-line na www.moraviaforyou.cz
Jak smakuje Haná
Zasmakuj tradycyjną kuchnię hanacką i zapoznaj się
z folklorem hanackim.
Śladami Cesarsko – Królewskiej Fortecy Ołomuniec
Przypomnij sobie razem z nami historię Ołomuńca,
jako fortecy militarnej.
Droga za piwem do minibrowarów
Spróbuj nasze wyśmienite piwo i dowiedz się
wiele o jego produkcji.

Aktualne pakiety można znaleźć na www.moraviaforyou.cz
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OLOMOUC REGION CARD
Planujesz pobyt lub wycieczkę na Morawy
Środkowe, i chcesz zobaczyć jak najwięcej atrakcji
i jednocześnie chcesz oszczędzić? Kup zniżkową
kartę turystyczną OLOMOUC REGION CARD (ORC)
i odwiedź GRATIS najciekawsze miejsca regionu!
Z kartą ołomuniecką możesz uzyskać wolny
wstęp do zamków, pałaców, muzei i dalszych
zabytków, nie będziesz musiał/ła kupować bilety
na transport miejski w Ołomuńcu, a jeszcze
możesz uzyskać atrakcyjny rabat w restauracjach,
centrach sportu i relaksacji, nawet wydasz mniej
za zakwaterowanie w regionie.

ORC można kupić w punktach informacji i w dlaszych atrakcyjnych
miejscach turystycznych regionu Morawy Środkowe.
48 godz. Olomouc region Card – dorośli 240 CZK, dzieci do 15 lat 120 CZK
5-dniowa Olomouc region Card – dorośli 480 CZK, dzieci do 15 lat 240 CZK
www.central-moravia.cz/pl
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