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Magická Stezka v oblacích
Vychutnejte si magickou atmosféru při noční procházce na Stezce v oblacích. Speciální světelné 
efekty, podmanivé tóny jazzové hudby, výhledy na tmavé silutety hor a rozsvícená údolí, to vše 
a ještě mnohem vice můžete zažít pouze v rámci speciálního programu, který pro vás připravíme.

Program
  Večerní výjezd lanovou drahou či hodinový výšlap se zkušeným průvodcem
  Jedinečná atmosféra za svitu měsíce, hvězd a rozsvícených luceren
  Speciální světelné a hudební efekty 
  Tento program lze uskutečnit i přes den

Časová náročnost: 1 hodina – 3 hodiny
Počet osob: 20 – 500

TIP
Již tak příjemný večer možno 
obohatit o degustaci místního 
vyhlášeného nápoje Absinth 
z dílny Bairnsfather 



Adrenalin Cup
Soutěžní den plný adrenalinu pro celou firmu. Budete rozřazeni do stejně početných skupin a hurá 
do akce. Soutěží se samozřejmě o ceny a vyhrát může právě vaše družstvo. Protáhnete si všechny 
svaly na těle, zasoutěžíte s kolegy a zažijete neuvěřitelná dobrodružství.

Program
  Rozdělení do týmů 
  Soutěže v různých adrenalinových disciplínách jako například paintball, fotbalový turnaj 

 v nafukovacích koulích „Bamper ball“, soutěže v lanovém parku, na adrenalinové věži
  Závody na Segway
  Vyhlášení vítězů a předání cen

Časová náročnost: 3 hodiny - celý den
Počet osob: 20 - 90

TIP
Možnost zajištění týmových 
triček - potisk vyrobíme na 
základě vašeho přání, 
s logem firmy.



Dolnomoraviáda
Dolnomoraviáda alias Dolnomoravský víceboj je sportovní program inspirovaný nejoblíbenějšími 
sportovními hrami světa. Nemusíte se však nikde kvalifikovat, abyste mohli závodit. Na výběr je 
množství stanovišť a disciplín pro všechny věkové kategorie. Dolnomoraviáda je plná vzrušení, 
napětí, soutěžení a týmové spolupráce. Hlavním mottem všech sportovních disciplín není přeci 
vyhrát, ale zúčastnit se.

Program
  Jednotlivé týmy obcházejí stanoviště, kde plní sportovní úkoly a získávají body
  Možnost výběru ze stanovišť jako například okruh v lanovém parku, soutěž na dobrodružné věži,  

 závody na bobové dráze, jízda zručnosti na Segway, Disc Golf, curling, foukačky, lukostřelba, 
 stanoviště s hlavolamy apod.

  V případě nepříznivého počasí je možnost celou akci přesunout do hotelu Vista
  Vyhlášení vítězů a předání věcných cen 

Časová náročnost: 3 hodiny – celý den
Počet osob: 20 – 200

TIP
Vyhlášení je možno obohatit 
o vítězný ohňostroj. 



Horské koloběžky
Už jste někdy zkoušeli jízdu na horské koloběžce? Horské koloběžky jsou vhodné jak pro přízniv-
ce adrenalinových sportů, tak pro rekreační jezdce nebo jen tak pro zábavu. Jízda je vhodná pro 
všechny věkové kategorie. Dokonalý brzdový systém dovoluje jet krokem, ale i značnou rychlostí 
podle toho, jaký způsob si jezdec zvolí. Nahoru na kopec vás vyvezeme lanovkou Sněžník a dolů 
už je to jen na vás. Nejoblíbenější trasa vede přímo od chaty Slaměnka a má 15 km. Můžete si však 
po dohodě vybrat z několika různých tras.

Program
  Seznámení se s koloběžkami a průvodci (výběr vhodné koloběžky a ochranných pomůcek)
  Výjezd lanovou dráhou k chatě Slaměnka
  15 km dlouhá trasa s 8 km sjezdem do údolí s našim průvodcem 

Časová náročnost: 1 – 3 hodiny
Počet osob: 10 – 50

TIP
K programu je možnost 
zajištění občerstvení na 
chatě Slaměnka



Zpátky na venkov
Zážitkový program, který vás provede krásnou místní přírodou, dá ochutnat místní gastronomické spe-
ciality a přiblíží vám místní horský region. Hravou formou poznáte bohaté kulturní, řemeslné i folklórní 
dědictví, objevíte tradice a zvyklosti, které se v dnešní uspěchané době vytrácejí a přežívají 
už jen na svazích místních lesů, luk a v chalupách místních usedlíků. Spočiňte, hodujte a vyzkoušejte, 
jak se žilo a někde stále ještě žije v hornatém příhraničí. 

Program je rozdělen do 2 částí, jednotlivé části programu 
je možno spojit do jednotného celku nebo je absolvovat zvlášť 

  1. část – „Bez práce nejsou koláče“
Soutěžní trasa se stanovišti plnými tradičních řemesel a úkolů, u kterých se nejedna děvčica aji chlopek zapotili. 
Vyzkoušíte si například nahánění slepic do kurníku, kydání hnoje, historickou prádelnu / valchu, rozpoznávání 
domácích pálenek, zabíjení hřebíků do špalku nebo třeba odkorňování stromů.

  2. část – „Koláče“
Komentovaná večeře s naším šéfkuchařem, který vás zasvětí do tajů tradičních jesenických specialit a přímo před vašimi 
zraky připraví vynikající večerní menu. Jesenický absinth a vše, co k tomu patří! Své kulinářské dovednosti otestujete následně 
při týmové soutěži „O nejlepší Králický koláček“. 

Časová náročnost: 2 hodiny – 1 den
Počet osob: 20 – 90

TIP
Kdo se neštítí umazat, 
vyhrává!



Zástava srdce 
Každá firma je jako organismus, kde jednotlivá oddělení jsou někdy více či méně důležitá avšak pro hladký 
chod fungování organismu představují nepostradatelné orgány. Informace je propojují jako krevní oběh 
a když se to někde ucpe, když náhodou to někde neproudí tak hladce jako jinde, výsledná srdeční slabost 
ponechá následky na další dny a někdy i roky. Každý z vašeho týmu je nepostradatelný a má svou roli. 
V živém organismu sraženina na jednom konci může ucpat tepnu úplně jinde, než vznikla. Stejně jako 
nefungující tok informací na jednom oddělení může ucpat řečiště v celé firmě. 

Program
  Rozdělení celé skupiny do týmů – jednotlivé orgány
  Součástí programu je slaňování z výšky, které absolvují vybraní jedinci z týmů 

 Tento prvek je možné vynechat, avšak doporučujeme na úvodní stmelení a vtažení do hry ponechat
  Jednotlivé orgány navštíví postupně všechna stanoviště, kde plní na čas různé úkoly
  Úkoly jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, pro sportovce i nesportovce

Časová náročnost: 2 hodiny – 1/2den 
Počet osob: 20 – 60 

TIP
Dobře fungující tým je 
základem kvalitního výkonu



Psí spřežení / Mushing
Mushing, nebo také psí spřežení, je velmi oblíbenou zimni i letní aktivitou, ke které není potřeba 
nic jiného než  louka. Účastníci mají možnost seznámit se s touto disciplínou od úplných základů.
Dozví se obecné informace, že mushing psy opravdu baví, zjistí, jak psy postrojit, zapřáhnout,
naučí se celé spřežení řídit. Zjistíte, zda vás musherův pes za pamlsek poslechne stejně jako 
svého pána a pak již hurá na projížďku.

Program
  Zasvěcení do mushingu a jízdy se psím spřežením
  Poučení o povelech
  Postavení úvaziště a přivedení psů
  Příprava psů k jízdě, oblečení psů do postrojů
  Po úspěšné přípravě se vyráží na jízdu
  V letních měsících je možné objednat psí spřežení s tříkolkou namísto saní

Časová náročnost: 1 hodina – celý den
Počet osob: 10 – 100

TIP
Možnost zajištění fotografa  
po celou dobu akce



Procházka na sněžnicích 
Sněžnice jsou nástroje, jejichž připevněním na nohy i na obuv usnadňuje chůzi v hlubokém sněhu tak, 
že rozkládají tíhu člověka na větší plochu, takže se méně zabořuje. Sněžnice jsou po tisíciletí tradiční 
pomůckou národů v severských krajích, u nás se stávají populárními i pro rekreačně-turistické účely. 
Vyzkoušejte si i vy na vlastní kůži, jaké je to pohybovat se na sněžnicích. Tradiční sněžnice mají dřevěný 
či proutěný rám, kožené vázání a síťovou výplň. Dnešní moderní sněžnice se vyrábějí především z plastů, 
hliníku a syntetických materiálů. Vydejte se s našim průvodcem na výlet a dozvíte se mnoho zajímavostí. 
Trasu si předem vyberete podle vašich schopností a požadavků.

Program
  Seznámení se s průvodcem, který vám také poradí s výběrem vhodného typu sněžnic
  Seznámení se s trasou a během procházky průvodce podá výklad o zajímavých místech, která navštívíte
  Doporučujeme večerní variantu s čelovkami a občerstvením na horské chatě Slaměnka
  Podobný program je možné zorganizovat také se skialpovým vybavením
  Velký výběr možných tras

Časová náročnost: 1 hodina – celý den
Počet osob: 10 – 20

TIP
Dobré boty, čelovka 
a čaj v batohu jsou nejlepším 
přítelem



Sněžné skútry a čtyřkolky
Přijeďte si vychutnat sníh a poznejte okolí Dolní Moravy na sněžných skútrech nebo na čtyřkolkách. 
Pro milovníky motorů a rychlosti je připravena jízda s řidičem na sněžném skútru po vyznačených 
a povolených trasách. Po krátké instruktáži si na určeném úseku můžete řízení sami vyzkoušet. 
Zajistit lze také různě dlouhé výlety s instruktorem.

Program
  Seznámení se stroji, krátká instruktáž o řízení a technice
  Samotná jízda nebo výlet dle požadavků klienta
  Možnost sestavení trati

Časová náročnost: 1 hodina – celý den
Počet osob: 10 – 50

TIP
Vyzkoušet můžete také 
Skijöring, ten je však vhodný 
pouze pro zdatné lyžaře



Po stopách Amundsena 
Roald Amundsen, norský polární badatel, který jako první člověk stanul na jižním pólu, byl naposledy 
viděn 18. června 1928 s posádkou záchranného hydroplánu, která se vydala na záchrannou misi po 
stopách Nobileho vzducholodi Italia. Zkáza této vzducholodi, která se vydala dobít severní pól, 
v tehdejší době vzrušila celý svět a nad tímto příběhem dodnes zůstává mnoho otazníků. 
Vydejte se s námi po Amundsenových stopách a pomozte nám nalézt známky o jeho putování. 
Týmy se díky indiciím, které naleznou po cestě, pokusí najít Roaldovy stopy a dojít tak až do cíle.

Program
  Hledání trasy pomocí souřadnic
  Pohyb v zimní přírodě
  Plnění úkolů na stanovištích
  Zapálení a udržení ohně
  Opatřování vody

Časová náročnost: 4h – 1 den
Počet osob: 10 – 60

TIP
Možnost zajištění GPS 
lokátorů pro snadnější 
putování



Ztraceni
Už jste se někdy cítili úplně ztraceni? Chcete vědět jaké to je, když nevíte kudy kam? Tento 
program vám bezpečně předvede, jak se cítí člověk, když je ztracen a musí se najít s pomocí  
jednoduchých  pomůcek, jako jsou například kompas nebo buzola. V tuto chvíli se spoléháte  
jen na sebe nebo své spoluztracence, protože mobilní telefony jsou zakázané. Odvezeme vás 
na místo, kam ještě žádný smrtelník nevstoupil a vy budete muset najít cestu zpět. Rozdělíme 
vás do malých skupinek a vybavíme jednoduchými pomůckami a dobrou náladou.
Vysazeni budete jen s pár informacemi, a pak už je jen na vás, jak rychle se dokážete vrátit.

Program
  Odvezeme vás na místo, ze kterého se musíte dostat zpět 
  Hledání zpáteční trasy pomocí buzoly nebo kompasu
  Pohyb v zimní či letní přírodě
  Mobilní telefony jsou zakázané

Časová náročnost: 2hod – 4 hod
Počet osob: 10 – 100

TIP
Umět určit světové strany 
je v tomto případě 
k nezaplacení



Závody na sáňkách 
Lyžovačka je sice dobrá věc, ale super zábavu si užijete také na sáňkách. Program můžeme připravit 
jak ve večerní, tak v podvečerní variantě. Ideální je trať večer, kdy se všichni účastníci závodů vyvezou 
lanovkou U Slona nahoru a zde je start závodu. Celá trať je dlouhá 2,5km a traťový rekord jednotlivce 
je 3:18:88. Troufnete si na to, překonat rekordní čas nebo jen poměříte rychlost se svými kolegy? 
Zábava je zaručena, po sáňkování doporučujeme oslavit vítězství v Aprés ski baru Kulaté Peklo nebo 
v nočním Mulda baru Wellness hotelu Vista****.

Program
  Závod může probíhat v různých kategoriích (rozdělených podle věku, vzrůstu, oddělení ve firmě, výsledků)
  Závodit můžete také v různých kostýmech a maskách
  Výjezd lanovkou U Slona, kde dostanete sáňky; a pak už jen start a co nejrychleji dolů
  Doporučujeme vyhlášení vítězů a zakončení závodů v Aprés ski baru Kulaté Peklo nebo v nočním Mulda baru
  Osvětlená 2,5 km dlouhá sáňkařská dráha

Časová náročnost: 1 – 3 hodiny
Počet osob: 10 – 90

TIP
Možnost teplého nápoje 
u nástupu na lanovku 



Lyžařské a snowboardové závody
Chcete se alespoň na malou chvíli stát lyžařským závodníkem a vyzkoušet si jízdu „naplno“ 
v brankách na čas nebo vyzkoušet nějaké FUN varianty závodů? Závody na sněhu jsou oblíbenou 
firemní aktivitou. Lyžování miluje a provozuje většina Čechů, tak si pojďme také zazávodit. 
Určitě se najde i pár kolegů, kteří nelyžují, ti mohou využít například instruktora lyžování a na závěr 
poměřit své síly v mini závodu s nováčky nebo odpočívat například ve wellness centru.

Program
  Závody ve vybraných disciplínách jako např. slalom, obří slalom, paralelní slalom, skikros, slalom dvojic
  Závody štafet (jízda s pivem, jízda s parťákem se zavázanýma očima, jízda s vejcem na lžičce,

  jízda „one foot“)
  Závody na dvoj-lyžích
  Možnost výběru obtížnosti trati

Časová náročnost: 3 hodiny – 1 den
Počet osob: 10 – 200 

TIP
Možnost zajištění foto 
a video dokumentace



Kasino la Vista 
Perfektní hravá a inteligentní zábava pro váš firemní večírek. Mobilní casino už není jen výhradou Las Vegas 
a Monte Carla. Krupiéři, žetony, vklady, výhry i bankroty, to vše je reálné i v Relax & sport resortu Dolní Morava. 
Zahrajte si tradiční i netradiční hazardní hry beze strachu z opravdového bankrotu, vplujte do světa risku a výher. 

Program
  Slavnostní otevření Kasina za účasti majitele Kasina, který rozdá všem žetony či herní peníze
  Vyzkoušíte hry jako Ruleta, Black Jack, Texas Hold‘em Poker, X Poker, Kostky, Gotes, skořápky, Farao 
  Po skončení her probíhá dražba, draží se směnky z banky nebo připravené ceny
  Součástí programu může být také soutěž o nejlepší kostým

Časová náročnost: 3 – 5 hodin 
Počet osob: 20 – 200

TIP
Celou akci pro vás připravíme 
ve vybraném tematickém du-
chu, například havajská nebo   
mexická párty, párty ve stylu 
30. let, jeans párty nebo ve 
vašich korporátních barvách. 



Kouzlo & síla Jesenického absinthu
Ochutnávka z dílny Bairnsfather Distillery „Create your own reality“  

Nahlédněte do tajemství  výroby a způsobů konzumace nejkvalitnějších alkoholických nápojů ze 100% 
přírodních surovin a neupravené kojenecké vody z podzemního pramene. Výrobky z dílny Bairnsfather 
Distillery se exportují do celého světa a konzumují se tam, kde lidé poznají, co to je kvalita a rozdíl jaký 
je mezi ručně vyráběnými likéry z bylin a průmyslovou výrobou lihovin z trestí a barviv. Mezi známé 
osobnosti, které si nápoj absinth oblíbily, patří například Johnny Deep nebo francouzští prokletí básníci. 

Program
  Degustace více druhů absinthu značky Bairnsfather Distillery 
  Ukázka několika různých rituálů a způsobů pití absinthu se zajímavou přednáškou
  Možnost ochutnávky v 1 116 m.n.m. v horské chatě Slaměnka
  „Louche efekt“   Francouzský studený rituál   Španělský ohnivý rituál
  Český způsob pití   Absinthová dýmka

Časová náročnost: 45 min – 2 hodiny
Počet osob: 10 – 200

TIP
Možnost dárku pro účastníky 
programu ve formě plácačky 
Absinth Bitter 0,1l



Degustace vín 
Pod pojmem degustace vín se neskrývá nic jiného než ochutnávka vín vedená vinařem nebo sommeliérem. 
Odkrývání chutí a vůní nápojů z vinné révy probíhá v menších skupinkách hostů, které odborník 
nejprve seznámí s programem večera. Optimální degustace se skládá z deseti až dvanácti vzorků jednot-
livých vín. Ta jsou sommeliérem vybrána podle předem daného klíče. Sýry, chléb či zelenina jsou vhodným 
doplňkem ke konzumaci vína, nejenže zvýrazňují jeho chuť, ale plní i funkci neutralizace jednotlivých 
chutí po sobě se střídajících vzorků vín.

Program
  Degustujeme skvosty ze známých i méně známých vinařských provincií, jak z České republiky, tak ze zahraničí
  Každá degustace je vedena. Součástí výkladu o vínech je i představení dané oblasti, tak si můžete dát 

 lépe do kontextu původ jednotlivých lahodných chutí
  Degustace z osmi až dvanácti vzorků nejkvalitnějších vín 
  Možné občerstvení na každém ze stolů v podobě sýru, chleba, vody a uzeniny

Časová náročnost: 2 – 3 h
Počet osob: 10 – 150

TIP
Je možné vytvořit si vlastní 
degustační menu na přání
 



Rumová degustace
Bílý, zlatý, tmavý, nestařený, agricole, vícekrát destilovaný, kořeněný, prémiový. Každý rum je originál, 
má svůj příběh, svá specifika. A tou úplně nejlepší možností, jak je (téměř) všechna poznat, ať už jste 
rumový začátečník nebo fajnšmekr, je prožití rumové degustace na vlastní kůži. Degustované vzorky pečli-
vě vybíráme my, ale samozřejmostí je i individuální vytvoření dle vašich požadavků z naší nabídky. Degustu-
jí se rumy několika značek a různého stáří, aby si člověk uvědomil drobné nuance mezi jednotlivými nápoji. 

Program
  Během degustace se dozvíte informace o historii rumu, o jeho výrobě, druzích a typech. 
  Vybrat si můžete buď řízenou nebo neřízenou degustaci
  Řízená degustace rumu – ideální v případě, že se o rumech chcete dozvědět opravdu maximální  

 možné množství informací. Pořadí degustovaných rumů je promyšlené a jasně dopředu dané 
 a odborník, který degustaci vede, vám ke každému z nich poskytne výklad

  Neřízená degustace rumu – pro ty, kteří nechtějí být svázáni pravidly. Rumy ochutnáváte v pořadí,   
 jak sami uvážíte, a rumový ambasador vám o nich povypráví v okamžiku, kdy ho o to poprosíte 

  Obsah degustovaného vzorku je mezi 10 ml až 15 ml

Časová náročnost: 1 – 2 hodiny
Počet osob: 10 – 100

TIP
Možnost degustace v 1 116 
m.n.m. v horské chatě 
Slaměnka



Pekelná vařečka 
Zábavná hra se šéfkuchařem resortu. Týmy mají k dispozici omezený počet surovin, mobilní kuchyň 
a soutěží. V létě je možné celou akci uspořádat venku. Úkolem je připravit 3-5ti chodové menu 
(předkrm, polévka, hlavní chod, desert a nápoj). Pro radu si mohou přijít k šéfkuchaři, avšak každá 
rada není zadarmo. Po skončení časového limitu jsou pokrmy a nápoje vyhodnoceny nezávislou 
gurmánskou porotou.

Program
  Rozdělení do týmů, ideálně 2 týmy proti sobě
  Přidělení surovin a pracovních pomůcek, diskuze s šéfkuchařem
  Rozdělení rolí v týmu, příprava a vaření
  Hodnocení a konzumace připravených pokrmů a nápojů

Časová náročnost: 2 – 3 hodiny
Počet osob: 10 – 30

TIP
Možnost zkoupení dárku 
pro účastníky programu 
v podobě kuchařské zástěry 
s logem Relax & sport resortu  
Dolní Morava
 



Komentovaná večeře s šéfkuchařem 
„Jesenické menu“
Barvité a silné chutě, variace jídel a nápojů, poctivá kuchyně, horské vůně prosycené pramenitou vodou, 
křišťálový vzduch provátý syrovým vichrem a oheň, který je základem teplého pokrmu na talíři. To je jídlo 
a pití Jeseníků. Jeseníky, východní Sudety, se stále vrací k původní typické gastronomii, která staví na tradici 
a historii nejvyšších moravských hor. Samozřejmostí je místní původ surovin. Během večeře se dozvíte některá 
tajemství našeho šéfkuchaře, na vlastní oči uvidíte, jak se takové Jesenické menu připravuje a pokrmy také 
ochutnáte. Odnesete si spousty zajímavých informací a můžete si vše vyzkoušet uvařit třeba u vás doma. 

Program
  Seznámení s šéfkuchařem, všichni účastníci budou usazeni u stolů
  Šéfkuchař vždy před účastníky připravuje určitý chod menu, komentuje, popisuje recept a přípravu
  Všem účastníkům je zároveň tento chod servírován, aby jej mohli ochutnat
  Závěr přednášky je vyhrazen k různým tajným tipům šéfkuchaře a dotazům zúčastněných
  Pokračovat je možné například degustací nějakého alkoholického 

 nápoje (doporučujeme Jesenický absinth)
Časová náročnost: 2 hodiny

Počet osob: 10 – 60

TIP
Celý program je možné 
vytvořit na jakékoli jiné menu 
české nebo světové kuchyně 
(například rybí speciality, steaky, 
raw menu, sushi apod.)



Dolnomoravský videostop 
Hledáte doplnění vašeho firemního programu a chcete před večerem trošku rozproudit 
mozkové buňky? Pojďte si s našimi moderátory zahrát videostop, jak jej neznáte. Videostop je 
založen na krátkých ukázkách ze známých filmů jak české tak i světové tvorby, ke kterým pak 
moderátoři pokládají soutěžícím otázky. Soutěží se vždy v týmech, protože videostop není úplně 
lehký a prověří opravdové filmové „fajnšmekry“. 

Program
  Rozdělení do skupin
  Seznámení s pravidly hry 
  Program probíhá formou puštění filmové ukázky, a poté soutěžící zapisují odpovědi 
  U každé ukázky může být jedna až pět soutěžních otázek
  Na konci proběhne vyhodnocení soutěžních karet a vyhlášení výsledků

Časová náročnost: 1 hodina
Počet osob: 10 – 200

TIP
Možnost zajištění 
občerstvení v průběhu 
programu



Wellness program
Více jak polovina pracující populace trpí bolestmi zad. Lidé si dnes obecně stěžují na nespavost, časté 
bolesti hlavy, nadměrnou zátěž způsobenou stresem. Nemocenské jsou ve firmě spojeny s enormními 
náklady. Podpořte proto vaše zaměstnance tím, že podpoříte jejich tělesné nebo duševní zdraví, 
rozpohybujete je nebo jim dopřejete maximální relax, hýčkání a asistovanou péči v režii našich odborníků. 

Program
  Fitness lekce šité na míru potřeb vašich zaměstnanců (zdravá záda, taneční workshop, 

 řízená relaxace – joga, meditace)
  Wellness terapie v délce trvání od 30 min
  Široká nabídka masáží i beauty procedur úplně pro každého
  Pronájem wellness prostor včetně animačního programu v prostorách wellness (saunové rituály, 

 tělový peeling, jogurtová maska, míchané nápoje, hra na tibetské mísy v odpočívárně) 
  Kombinace výše uvedených variant dle zadání objednatele

Časová náročnost: 1 – 6 hod
Počet osob: 5 – 100

TIP
Doporučujeme vyzkoušet 
saunové rituály i cizokrajné 
masáže



Přechod jesenických 5ti tisícovek
Vydejte se s námi a našimi průvodci navštívit 5 tisícových vrcholů v blízkosti Dolní Moravy v jediný den. 
Během cesty se zapotíte, ale také skvěle pobavíte, ať už s našimi veselými průvodci nebo mezi sebou. Začátek 
trasy je u hotelu Vista, odkud vyjedete lanovou dráhou k chatě Slaměnka. Nejvyšší vrchol, který navštívíte, 
je Králický Sněžník (1 424 m. n. m.), dále pak vrcholy Sušina (1 321 m. n. m.), Podbělka (1 308 m. n. m.) 
a Slamník (1 233 m. n. m.).   Návrat do údolí vede přes rozhlednu Klepý (1 144 m. n. m.), která se tyčí na 
severozápadní straně údolí. Během tohoto celodenního výletu obejdete celé údolí Dolní Moravy a máte 
možnost jej vidět ze všech stran. 

Program
  Seznámení s průvodci a trasou celého výletu (zde je možnost vybrat ze dvou variant, výjezd lanovkou na 

 Slaměnku na začátku výletu, nebo návštěva chaty Slaměnka na konci výletu a následný sjezd lanovkou do údolí.)
  Na Slaměnce ochutnávka místní speciality, která ovšem není k jídlu 
  Možnost zajištění obědových balíčků na výlet
  Možnost zajištění občerstvení v podobě pikniku na trase
  Po úspěšném absolvování výletu obdržíte diplom 

 o zdolání pěti tisícových vrcholů za jediný den Časová náročnost: celý den
Počet osob: 10 – 60

TIP
Výdrž a teplé oblečení 
budete rozhodně potřebovat.



Zajímá vás, jak to vypadá v okolí Dolní Moravy?
Máme pro vás několik osvědčených tipů, kam vyrazit.

  Klášter Hedeč – možno i pěší výlet s průvodcem

  Pivovar Holba a muzeum pivovarnictví v Hanušovicích 

  Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

  Vojenské muzeum Králíky – možno i pěší výlet s průvodcem

Rádi vás na tyto místa dopravíme, dle velikosti skupiny zajistíme ideální kočár.
Resortní bus – 24 míst k sezení 
Shuttle bus – 8 míst k sezení 
Velký autobus – od 40 míst k sezení 
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www.dolnimorava.cz     dolnimorava

www.hotel-dolnimorava.cz    wellnesshotelvista

A to není vše, rozšířenou nabídku programů 
najdete on-line na bit.ly/firemniakce
Nevybrali jste si? Nevadí, kontaktujte nás 
a sestavíme vám program na míru.


