Jesioniki
Górski raj
w lecie i w zimie

www.jeseniky-tourism.cz
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Jesioniki.
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Jesioniki z podgórzem są górskim rajem z wieloma klejnotami historii i techniki. O każdej porze
roku można tu wybrać trasę, która będzie odpowiadać kondycji oraz zainteresowaniom.
Tereny turystyczne Jesioniki tworzy pogórze Hrubý Jeseník z podgórzem, Rychlebské hory,
Králický Sněžník i Nízký Jeseník – można wędrować po szczytach z miejscami z dalekimi widokami i po drogach malowniczymi dolinami.
Wyznawcy sportów zimowych wybiorą z oferty areałów zimowych. Jest tak samo bogata, jak w
lecie a wszystkie ośrodki oferują szereg dodatkowych atrakcji. W Jesionikach znajdziemy setki
dobrze oznaczonych tras pieszych oraz rowerowych. Wybrać się można na Rejvíz do największego torfowiska na Morawach, na Praděd na najwyższą górę Moraw, do rezerwatu przyrody
Šerák – Keprník, najstarszego na Morawach lub do rezerwatu przyrody Velká kotlina, który jest
dla odmiany najcenniejszy w Jesionikach.
A ci, którzy chętnie poznają rzadkości, odkryją cały szereg zabytków historii za murami grodów,
zamków, muzeów lub we wnętrzach drewnianych kościółków. Poznają największy dziw Republiki
Czeskiej, elektrownię Dlouhé Stráně i unikalną produkcję papieru czerpanego. Pragniesz innych
wrażeń? Wybierz się do Šumperka i przejdź bajkową trasą od XIII do XXI wieku, a to nie mówimy na
przykład o ofercie szeregu jesionickich sanatoriów lub o procesach czarownic w miejscowości Velké
Losiny, o festiwalach i bogatej ofercie zabawy i smaków, łącznie ze znanym hanušovickim piwem.

						
www.ok-tourism.cz

ę
Witaj i baw sie!

Dziewicza
przyrod
Dziewicza przyroda
Jesioniki

Surowa i jednocześnie romantyczna przyroda Jesioników zainteresuje
gościa natychmiast. Jest tu strefa krajobrazu chronionego, parki
przyrodnicze, rezerwaty przyrody, w których znajdziemy cały szereg
rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Odkryjemy urzekające góry z przepięknymi widokami na doliny, gęste lasy, kryształowe potoki i wodospady. W całym regionie jest wiele tras dydaktycznych. Skarby podziemi
spotkamy w najstarszych pisemnie udokumentowanych jaskiniach w
Europie środkowej, w jaskiniach Na Špičáku, które są całe dostępne
dla niepełnosprawnych. Wyjątkowe są też jaskinie Na Pomezí należące
do najstarszych systemów jaskiniowych w RCz powstałych w wyniku
rozpuszczania marmuru. Jesioniki są po prostu rajem przyrody w lecie
i w zimie.

www.caves.cz
www.infosumperk.cz
www.info-jesenik.cz
www.jeseniky.net
www.jeseniky-praded.cz
www.rychlebskehory.cz
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Jesioniki

Urzekajaca
wiosna, latowiosna,
i jesien

Atrakcyjne tereny górskie na wiosnę, w lecie i jesienią docenią przede
wszystkim namiętni turyści i rowerzyści. Niezapomniana jest Czarownicza trasa rowerowa całym terenem Jesioników. Aby dostać się na trasy,
można skorzystać również z regularnych połączeń cyklobusów /9/.
W Jesionikach znajdziemy jednak również miejsca dla zwolenników
nietradycyjnych wrażeń. Unikalna trasa bobslejowa w miejscowości
Petříkov /1/, gokarty grskie Ramzová /2/, Kouty n. Desnou /3/, letnie narciarstwo w miejscowości Branná /4/, hulajnogi górskie Staroměstsko /5/,
jazda konno /6/, strome ściany skalne, loty widokowe z Šumperka /7/
lub Jeseníku /8/ przyniosą wspaniałe i niezapomniane przeżycia.
Jakiego terenu nie wybierzemy, wszędzie dominuje radość z nietkniętej
przyrody, przejrzystych bystrzyn i czystego powietrza.
Przeżyjesz barwną wiosnę, przepiękne lato i kolorową jesień.

1. www.kaste.cz
2. www.haltmar.cz
3. www.letni-atrakce.cz
4. www.proskil.cz
5. www.vlekyhyncice.cz
6. www.kladrubskyvranik.com
www.ranc-orel.cz
www.cernykun.eu
www.farmamorava.cz
www.equichannel.cz
7. www.aeroklub-sumperk.cz
8. www.aeroklubjesenik.cz
www.denni.cz/air.htm
9. www.veolia-transport.cz
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Jesioniki
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i
szacunek
Podziw i szacunek

Kiedy powie się Jesioniki, każdy wyobrazi sobie jazdę na nartach lub
spacery w przyrodzie. Wielu gości zapomina jednak o malowniczych
podgórskich miastach, miasteczkach i wsiach i w ten sposób pozbawiają się niecodziennych wrażeń. Grodów, zamków i drewnianych
kościółków w Jesionikach znajdziemy wiele. Kraj jest bogaty zwłaszc
za w romantyczne ruiny głęboko w lasach, do których można się wybrać po oznaczonych trasach turystycznych. Ale nie brakuje też budowli
ze wspaniałymi wnętrzami i zbiorami. Każda z nich zaskoczy nas czymś
unikalnym, na przykład największą w kraju kolekcją fajek i potrzeb
palarskich na zamku Jánský vrch /3/, zachowane wnętrza zamku Velké
Losiny /2/, Bruntál /4/ lub bogate zbiory trofeów myśliwskich na zamku
Úsov /1/. Jest to podziw, piękno i szacunek.

1. www.usov-muzeum.cz
2. www.losiny-zamek.cz
3. janskyvrch.wz.cz
4. www.bruntal-zamek.cz
www.novyhrad.cz
www.sovinec.cz
www.sweb.cz/branna/
www.losiny.cz
www.infosumperk.cz
www.info-jesenik.cz
www.mu-hanusovice.cz
www.javornicko.cz
www.mikulovice.cz
www.mu-mohelnice.cz
www.morberoun.cz
www.staremesto.info
www.stity.cz
http://tourism.zabreh.cz

Červenohorské sedlo

Ramzová

Ramzová – Šerák

Jesioniki

Bajeczna
zima
Bajeczna zima

W Jeseionikach leżą ośrodki zimowe należące do najbardziej znanych
w Republice Czeskiej. W nich znajdą coś dla siebie wymagający
i rekreacyjni narciarze. Trudniejsze tereny narciarskie znajdziemy w
ośrodku Červenohorské sedlo /1/, Petříkov, Ostružná /2/ lub Ramzová /3/.
Ale również pozostałe ośrodki, na przykład Staroměstsko /4/, Branná /5/,
Lipová-lázně /6/, Klepáčov /7/, Malá Morávka – Karlov /8/, Praděd /8/
i inne miejsca dziś oferują utrzymane zbocza, wypożyczalnie sprzętu
narciarskiego i snowboardowego, jazdę na nartach wieczorem, kursy
narciarskie a w niektórych miejscach również atrakcje typu snowtubingu
i snowcartu. Wygodnie do wielu z nich dostaniemy się skibusami /9/.
Jesioniki przecina również mnóstwo utrzymanych tras biegowych. Śnieg
utrzymuje się tu do późnej wiosny, nocować można w dziesiątkach
schronisk, hoteli i pensjonatów.

1. www.skiklub-su.cz
2. www.ostruzna.cz
www.kaste.cz
3. www.bonera.cz
4. http://chata-paprsek.webpark.cz
www.olsanka.cz
www.vlekystribrnice.cz
www.vlekyhyncice.cz
5. www.proskil.cz
6. www.rsmiroslav.cz
www.lazenskyvrch.cz
7. www.klepacov.cz
8. www.holidayinfo.cz
9. www.veolia-transport.cz
www.jeseniky-praded.cz
www.ski-areal.com
www.skiprosport.cz
www.penzionoaza.cz
www.bohemaland.cz
www.skipremyslov.cz

Sanatorium Priessnitz, Jeseník

Sanatorium Dolní Lipová

Sanatorium Velké Losiny

Jesioniki

Spokój
zdrowie
Spokój iizdrowie

Sanatoria zapewniające spokój i zdrowie można w Jesionikach znaleźć
dosłownie na każdym kroku. Sanatorium lecznicze Priessnitza w Jeseníku /1/ było pierwszym zakładem wodolecznictwa na świecie. Zimne
i termalne źródła siarczanowe w miejscowości Velké Losiny /3/ pomagają
ludziom leczyć choroby już od XVI wieku. A podobnie bogatą historię
i sławę ma też sanatorium Dolní Lipová /2/, Bludov /4/ lub Karlova
Studánka /5/. Ich wspólną cechą jest najlepsze wyposażenie, nowoczesne zaplecze, wysoki poziom fachowości i wszelkie usługi. Pacjenci
znajdują w nich nie tylko ulgę od chorób naczyniowych, zaburzeń
aparatu ruchowego lub problemów z oddychaniem. Wszystkie zakłady
lecznicze oferują też całą skalę programów rehabilitacyjnych i rekondycyjnych a czas pobytu można dostosować do zupełnie nowych możliwości. Sanatoria w Jesionikach oferują spokój i zdrowie.

1. www.priessnitz.cz
2. www.lazne.cz
3. www.lvl.cz
4. www.lazne-bludov.cz
5. www.k.studanka.cz

Dlouhé Stráně

Štíty

Zlaté Hory

Przezycia,
Przezycia,
jakich
jakich
.

Jesioniki

nie znajdziesz
nigdzie
jakich
nie znajdziesz

Kto nie obejdzie się bez wyjątkowych wrażeń, odkryje w dolinie údolí Ztracených štol
replikę średniowiecznego miasteczka górniczego z młynem na rudę złota. Można nawet
spróbować płukać złoto/3/! W miejscowości Česká ves koło Jeseníku znajdziemy
Muzeum weteranów motocyklowych /4/ i prawdziwe westernowe ranczo /5/. Niedaleko
od Pradědu, na wysokości1350 m n. p. m. odbija się lustro wody trzeciej co do wielkości
elektrowni szczytowo-pompowej na świecie Dlouhé Stráně /1/. Zwiedzanie jest też
niecodziennym przeżyciem. Zaledwie parę kilometrów dalej na południe, w miejscowości
Velké Losiny można podziwiać produkcję papieru czerpanego w jednej z najstarszych
manufaktur w Europie /7/. Na Staroměstsku wybierzemy się po trasie dydaktycznej, aby
poznać umocnienia graniczne /6/. Nie do zapomnienia są odwiedziny Acrobat Parku
w miejscowości Štíty /2/, gdzie można poskakać na nartach do wody. Jeżeli będziemy
mieli szczęście, spotkamy mistrza olimpijskiego Aleša Valentę. Co roku jest tu móstwo
imprez i można tu przeżyć wrażenia, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej.

1. www.energotis.cz
2. www.acrobatpark.com
3. www.zlatehory.cz
4. www.veteranklub.cz
5. www.ranc-orel.cz
6. www.opevneni-stm.wz.cz
7. www.muzeumpapiru.cz
www.info-jesenik.cz
www.infosumperk.cz
www.sweb.cz/skanzen
www.sklarny.cz
http://tourism.zabreh.cz

Przegląd centrów informacyjnych

www.ok-tourism.cz

Bludov
MIS – Dom kultury Bludov
A. Kašpara 353
789 61
tel.: +420 583 238 177
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz
www.bludov.cz

Hanušovice
Miejskie centrum informacyjne
Hlavní 137
788 33
tel.: +420 583 285 615
e-mail: ic@hanusovice.info
http://ic.hanusovice.info

Velké Losiny
Centrum informacyjne i biblioteka
Lázeňská 25
788 15
tel.: +420 583 248 361
e-mail: infolosiny@losiny.cz
www.losiny.cz

Javorník
Centrum informacyjne Javorník
Nádražní 160
790 70
tel.: +420 584 440 688
fax: +420 584 440 190
e-mail: mksjavornik@jes.cz
www.javornicko.cz

Mohelnice
Centrum informacyjne
náměstí Svobody 1
789 85
tel.: +420 583 452 111
fax: +420 583 452 151
e-mail: info@regionmohelnicko.cz
www.regionmohelnicko.cz

Jeseník
I.C. Jesenicka
Masarykovo nám. 1/167
790 01
tel.: +420 584 498 155
fax: +420 584 401 279
e-mail: ic@jesenicko.eu
www.jesenicko.eu

Moravský Beroun
Miejskie kulturalne i turystyczne
centrum informacyjne
náměstí 9. května 4
793 05
tel.: +420 554 773 147
fax: +420 554 773 134
e-mail: info@morberoun.cz
www.morberoun.cz

Zábřeh
Centrum informacyjne
Klub – KVDC města Zábřeh,
ČSA 1
789 01
tel.: +420 583 411 653
fax: +420 583 416 461
e-mail: info@ic.zabreh.cz
http://tourism.zabreh.cz

Lipová-lázně
Centrum informacyjne – wielofunkcyjny ośrodek
Lipová-lázně 476
790 61
tel.: +420 584 421 209
e-mail: muzeum@ic-lipova.cz
www.ic-lipova.cz
Kouty nad Desnou
Centrum informacyjne
elektrowni Dlouhé Stráně
788 11, Kouty nad Desnou 1
tel.: +420 585 438 100, 583 283 282
tel.: +420 602 322 244
www.dlouhe-strane.cz/cs/informacni-centrum
Mikulovice
Centrum informacyjne
Hlavní 214
790 84
tel.: +420 584 429 381
e-mail: knihovna@mikulovice.cz
www.mikulovice.cz

Staré Město pod Sněžníkem
Turystyczne centrum informacyjne
nám. Osvobození 166
788 32
tel.: +420 583 239 134
fax: +420 583 285 037
e-mail: tic.staremesto@tiscali.cz
www.staremesto.info
Štíty
Centrum informacyjne
nám. Míru 55
789 91
tel.: +420 583 440 109
fax: +420 583 440 214
e-mail: info@stity.cz
www.stity.cz

Zlaté Hory
Miejskie centrum informacyjne
Bezručova 14
793 76
tel.: +420 584 425 397
fax: +420 584 425 355
e-mail: mic@zlatehory.cz
www.zlatehory.cz
Žulová
Centrum informacyjne
Kostelní 1
790 65
tel.: +420 584 437 151
e-mail: mkzulova@jes.cz
www.zulovsko.cz
Jeseníky
– stowarzyszenie turystyczne
Kladská 233/1, 787 01 Šumperk
tel./fax: +420 583 283 117
e-mail: sekretariat@scrjeseniky.cz
www.jeseniky-tourism.cz

Šumperk
Regionalne i miejskie centrum informacyjne
Hlavní třída 22
787 01
tel.: +420 583 214 000
fax: +420 583 214 909
e-mail: icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz
J esioniki

Więcej przeżyć za mniej pieniędzy!
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Wydał: Województwo Ołomunieckie, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
e-mail: tourism@kr-olomoucky.cz, www.ok-tourism.cz, tel.: +420 585 508 111, fax: +420 585 508 832
Opracowanie graficzne, teksty, opracowanie: RNDr. Ivan Marek, Agencja reklamowa m-ARK, Železniční 4, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 104 212, www.m-ark.cz
Foto: m-ARK, Ivo Netopil
Druk: PROFI-TISK GROUP s.r.o., Krakovská 14, 779 00 Olomouc, +420 585 436 228
Olomouc 2008

Skorzystaj z bezpłatnego wstępu
i atrakcyjnych zniżek podczas
wędrówek za poznaniem
Województwa Ołomunieckiego

www.olomoucregioncard.cz
Więcej informacji szukaj w centrach informacyjnych w Województwie Ołomunieckim

