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Průměrné lednové teploty se pohybují mezi -2°C a -4°C,
červencové teploty od 15°C do 22°C.

Doprava z/na letiště
KATOWICE Airport, Polsko | www.katowice-airport.com

Katowice Airport 
Ostrava (2 hod. 10 min.) 
Olomouc (1 hod.)
• TigerExpress: spojení 4x denně, cena od 520 Kč www.tigerexpress.eu
Katowice Airport 
Olomouc (2 hod.)
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 4000 Kč/auto
www.prepravanaletiste.cz

PRAHA – Letiště Václava Havla | www.prg.aero

Praha, Letiště Václava Havla 
Praha, Hlavní vlakové nádraží (cca 50 min.) 
Olomouc,
Hlavní vlakové nádraží (cca 2 hod. 20 min.)
• Airport Express
: letiště - hlavní vlakové nádraží, denně v intervalu 30 minut (od 5:30 do
21:00 hod.), zastávka autobusu: Terminál 1 – východ F / Terminál 2 – východ E, cena jízdného:
60 Kč
•
Praha – Olomouc (2 hod. 20 min.): vlakové spojení 2x za hodinu, cena jízdného: od 220 Kč
www.regiojet.cz; www.le.cz; www.cd.cz
•
Praha, Letiště Václava Havla  Olomouc (3 hod. 45 min.)
• S tudent Agency: zastávka autobusu: Terminál 1 – mezi P1 a Parkingem C, cena jízdného
od 240 Kč www.studentagency.cz
•
Praha, Letiště Václava Havla  Olomouc
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 4000 Kč/auto
www.prepravanaletiste.cz

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

Brno, Letiště Tuřany 
Brno, Hlavní vlakové nádraží (cca 20 min.) 
Olomouc, Hlavní
vlakové nádraží (cca 1 hod. 35 min.)
•
Městská hromadná doprava: letiště - hlavní vlakové nádraží (20 min.), linka č. 76 a 89,
zastávka autobusu: před odletovou halou letiště, cena jízdného: 25 Kč www.idos.cz
•
Brno – Olomouc (1 hod. 30 min.): vlakové spojení 1x za hodinu, cena jízdného: od 100 Kč
www.cd.cz
Brno, Letiště Tuřany 
Brno, Hlavní vlakové nádraží (cca 20 min.) 
Olomouc (cca 1 hod.)
• S tudent Agency: spoj 1x za hodinu, zastávka autobusu: u Hotelu Grand, cena: 105 Kč
www.studentagency.cz
Brno, Letiště Tuřany  Olomouc (45 min.)
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 1250 Kč/auto
www.prepravanaletiste.cz

Plánujete dovolenou, výlet, poznávací či relaxační pobyt?
Portál moraviaforyou.cz Vám nabízí pestrou škálu turistických balíčků v regionu Střední Morava s možností on-line
rezervace. Ať už hledáte odpočinek spojený s poznáváním
regionu nebo upřednostňujete aktivní trávení volného
času, na portále moraviaforyou.cz si svůj zážitek vybere
každý!
Poznávací pobyty
Vypravte se na Střední Moravu za bohatou historií, významnými
památkami, přírodními krásami, romantickými hrady a zámky
a hanáckými tradicemi. Navštivte také Olomouc, druhou největší památkovou rezervaci v České republice.

Aktivní dovolená
Střední Morava Vás uvede do pohybu. Poznejte ji blíže pěšky,
na kole, na lodi či z koňského hřbetu. Moderní sportovní areály
a adrenalinová centra jsou ideální pro trávení volného času.

Lazně & Wellness
Vyzkoušejte blahodárné účinky zdejších lázní s širokou nabídkou kvalitních služeb a načerpejte nové síly v moderních wellness centrech.

Výlety
Střední Morava láká na bohatý odkaz kulturního dědictví, přírodní zajímavosti i řadu možností pro sportovní vyžití, zábavu
a odpočinek.

Potěšte své blízké, přátele, zaměstnance či obchodní
partnery věnováním dárkového poukazu z naší nabídky.

OSTRAVA – Letiště Mošnov | www.airport-ostrava.cz

Ostrava, Letiště Mošnov 
Ostrava, Hlavní vlakové nádraží (45 min.) 
Olomouc,
Hlavní vlakové nádraží (cca 1 hod.)
•
Ostrava, Letiště Mošnov  Ostrava, Hlavní vlakové nádraží: vlakové spojení 10x denně
www.idos.cz
•
Ostrava, Hlavní vlakové nádraží  Olomouc, Hlavní vlakové nádraží: vlakové spojení 1x za
hodinu, cena od 110 Kč
www.regiojet.cz; www.le.cz; www.cd.cz
Ostrava, Letiště Mošnov  Olomouc (1 hod.)
•P
 řeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 1250 Kč/auto
www.prepravanaletiste.cz

www.moraviaforyou.cz
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Poznávací pobyty

Vyberte si z pestré škály turistických balíčků s možností
on-line rezervace na www.moraviaforyou.cz
Rodinný pobyt s dětmi v Olomouci
Užijte si rodinnou pohodu ve starobylé Olomouci a okolí.

Vypravte se na Střední Moravu za slavnou historií, významnými památkami, přírodními krásami, romantickými hrady
a zámky a hanáckými tradicemi. Navštivte také Olomouc,
druhou největší památkovou rezervaci v České republice.
V hanácké metropoli Olomouc zaujme především barokní
Sloup Nejsvětější Trojice zapsaný na seznamu UNESCO,
radnice s orlojem, Arcibiskupský a Přemyslovský palác,
unikátní soubor barokních kašen a množství poutavých kostelů. Za návštěvu rovněž stojí unikátní expozice
v Arcidiecézním muzeu
a nové science centrum
Pevnost poznání. Významnou vojenskou historii Olomouce dokládají dochované fortifikační objekty ve
městě a okolí. Pro svou působivou atmosféru byla Olomouc vyhodnocena turistickým průvodcem Lonely
Planet jako nejkrásnější
město ČR a také zařazena na
první místo žebříčku padesáti skrytých pokladů Evropy. U Olomouce se nachází
známá poutní bazilika na
Svatém Kopečku.
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Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz

Barokní Olomouc
Vraťte se s námi do období baroka, které se podstatně
vepsalo do dějin města.
Příběhy hradů a zámků na Střední Moravě
Vydejte se na krásné hrady a zámky, opředené tajemstvím
a dávnými příběhy.
Duchovní dědictví Střední Moravy
Navštivte naše sakrální památky
a poutní baziliku minor na Svatém Kopečku.
Hanácká paleta
Poznejte Hanou v její kulturní rozmanitosti.

Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz
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Aktivní dovolená

Vyberte si z pestré škály turistických balíčků s možností
on-line rezervace na www.moraviaforyou.cz
Za koňmi do jezdeckého areálu
Hostinův důl v Tršicích
Užijte si báječný víkend s výcvikem jízdy na koni.
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Střední Morava Vás uvede do pohybu. Poznejte ji blíže pěšky,
na kole, na lodi či z koňského hřbetu. Moderní sportovní areály a adrenalinová centra jsou ideální pro trávení volného času.
Střední Morava se může pochlubit osmnáctijamkovým
golfovým mistrovským hřištěm par 72 v Golf Resort Olomouc. Půvabná hanácká krajina je protkána hustou sítí naučných pěších tras a cyklostezek (doporučujeme Moravskou stezku a Cyklostezku Bečva). Nasedněte na rafty či
kánoe a prohlédněte si Olomouc a okolí při vyhlídkových
plavbách na řece Moravě. Trasa vede pod olomouckými
památkami i CHKO Litovelské Pomoraví. Příjemný pobyt
strávíte v jezdeckém areálu Hostinův důl v Tršicích.

Po proudu řeky Litovelským Pomoravím
Projeďte se po meandrujícím toku řeky Moravy lužními
lesy Litovelského Pomoraví.

Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz

Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz

Cyklotoulky
Nasedněte na kolo a vydejte se s námi za nejkrásnějšími
turistickými cíli Střední Moravy nebo si projeďte
zajímavá místa Litovelského Pomoraví.
Ochutnejte golf!
Poznejte atmosféru jednoho z nejkrásnějších
moravských měst a jeho okolí. Ubytování v luxusním
čtyřhvězdičkovém hotelu, ukázka půvabu golfové hry
a k tomu všemu stylový relax.
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Lázně & Wellness
Vyzkoušejte blahodárné účinky zdejších lázní s širokou nabídkou kvalitních služeb a načerpejte nové síly v moderních wellness centrech. Osvědčené léčebné procedury,
odborná péče a nerušený oddech vás čekají v Lázních
Slatinice a Lázních Teplice nad Bečvou. V Hotelu S-Port
ve Vésce a Resortu Hodolany v Olomouci jsou k dispozici
nová wellness centra se špičkovým vybavením. Příjemnou
relaxaci pro posílení organismu vám také poskytnou wellness centra v Clarion Congress Hotel Olomouc a Balneocentrum v prostorách olomouckého Hotelu Flora.

Resort Hodolany
Dopřejte si prvotřídní wellness služby v designově
zajímavých prostorách Resortu Hodolany v Olomouci.
Doporučujeme restaurant Entrée se zážitkovou kuchyní.

Vyberte si z pestré škály turistických balíčků s možností on-line rezervace na www.moraviaforyou.cz
Léčebný týden pro zdraví
Zvolte si léčebně-relaxační pobyt s procedurami
v Lázních Slatinice.
Mořské klima
Užijte si mořské klima v pohodlí malebných lázní
Teplice nad Bečvou.
Hotel S-Port Véska
Ujeďte městskému ruchu do klidného přírodního
prostředí a oddechněte si v nově otevřeném wellness
centru v těsném sousedství tenisového areálu.
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Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz

Relax pro dva v Clarion Congress Hotelu Olomouc
Odhoďte starosti a relaxujte třeba na slámovém loži
nebo v pivní či mléčné lázni.
Pravé místo pro relax v Balneocentru Hotelu Flora
Poznejte léčivou sílu masáží, koupelí a zábalových
procedur a uvolněte se v rámci dalších wellness služeb.

Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz
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Výlety

Střední Morava láká na bohatý odkaz kulturního dědictví,
přírodní zajímavosti i řadu možností pro sportovní vyžití,
zábavu a odpočinek. Nenechte si ujít pohádkově vyhlížející hrad Bouzov, hrad Šternberk s význačnými uměleckými díly, rozsáhlý hradní komplex Helfštýn i architektonicky
zajímavé zámky v Náměšti na Hané, Úsově, Plumlově
a Tovačově. Tajemné podzemní jeskynní systémy uchvátí
labyrinty spletitých chodeb a pozoruhodnými přírodními
útvary (Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně a Zbrašovské aragonitové jeskyně s Hranickou propastí).
V Litovelském Pomoraví s oblíbenou naučnou stezkou
se kolem řeky Moravy táhnou pasáže nedotčených lužních
lesů se vzácnou flórou a faunou.
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Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz

Vyberte si z pestré škály turistických balíčků s možností
on-line rezervace na www.moraviaforyou.cz
Jak chutná Haná
Vyzkoušejte tradiční hanáckou kuchyni a seznamte se
s hanáckým folklórem.
Po stopách Císařsko-královské pevnosti Olomouc
Připomeňte si s námi historii Olomouce jako vojenské
pevnosti.
Cesta za pivem do minipivovarů
Ochutnejte naše skvělé pivo a poznejte tajemství
jeho výroby.

Aktuální balíčky naleznete na www.moraviaforyou.cz
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OLOMOUC REGION CARD
Plánujete pobyt či výlet na Střední Moravě,
chcete toho zažít co možná nejvíce a zároveň
ušetřit peníze? Pak si zakupte slevovou
turistickou kartu OLOMOUC REGION CARD (ORC)
a navštivte zdarma nejzajímavější místa regionu!
S olomouckou kartou získáte volný vstup do
hradů, zámků, muzeí a dalších památek, nebudete
muset platit za městskou hromadnou dopravu
v Olomouci a navíc budete moci čerpat atraktivní
slevy v restauracích, sportovních a relaxačních
zařízeních a dokonce vydáte méně i za ubytování.

ORC zakoupíte v informačních centrech a na řadě dalších turisticky
atraktivních místech regionu Střední Morava.
48 hod. Olomouc region Card: dospělý 240 Kč | dítě do 15 let 120 Kč
5 denní Olomouc region Card: dospělý 480 Kč | dítě do 15 let 240 Kč

www.central-moravia.cz
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