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Milí čtenáři,
letošní léto patří na Dolní Moravě nejdelšímu visutému mostu
na světě – SKY BRIDGE 721. Ambiciózně propojil dva
horské hřebeny v neuvěřitelné vzdálenosti 721 metrů a vstupuje do svého prvního roku života. Společně s ním k nám ale také
přichází element času, který vás bude doprovázet na cestě za
jeho zdoláním formou naučné stezky a hry s prvky rozšířené
reality, jež vás zavedou do období pohnutých dějin českého
národa. Současně si ale s časem budeme hrát v precizně
připravených letních animačních programech na hotelu Vista
nesoucích název Kouzelný most času. Rodinná dovolená pod
Králickým Sněžníkem vám tak opět přináší neobyčejné zážitky,
hodnotný společný čas i vzpomínky, které jen tak nevyprchají.
Cesta k zážitkům je v nadcházející letní sezóně zase o něco
kratší. Otevřeli jsme pro vás skutečně moderní zákaznické centrum se samoobslužnými pokladnami, skvěle vybavenou půjčovnou kol Mondraker, sportovním obchodem, Info Pointem
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i resortním Gift shopem. Nejvýhodnějšímu nákupu vstupenek
vládne i letos náš nabitý eshop. Abyste si ty nejlepší zážitky
mohli s celou rodinou užít co nejvýhodněji, zabalili jsme je do
3 paketů, ve kterých najdete Sky Bridge 721, Stezku v oblacích, Mamutíkovy zážitkové parky i lanovku. Stačí si jen vybrat.
Stále ale platí, že jsme vždy připraveným místem pro vaši dovolenou i jednodenní rodinný výlet.
V Trail Parku září novotou zelený osmikilometrový Mlýnský Trail,
určený úplným začátečníkům a rodinám s dětmi, se spoustou
odpočívadel i nádhernými výhledy. V Adrenalin parku jsme
zrekonstruovali dětský lanový okruh, který svými hravými
překážkami potěší všechny malé tarzany.
Máme toho pro vás opravdu hodně. Věříme, že tyto letní
prázdniny znovu strávíte v naší společnosti.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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SKY BRIDGE 721
nejdelší visutý most na světě

KDE – KDY – JAK

Darujte si zážitek
na celý život
Na Dolní Moravě se otevřela cesta, která
jinde na světě nemá obdoby. Připravte se
na jedinečný moment, kdy se ocitnete až
95 metrů nad hlubokým horským údolím
a po lávce široké jen něco přes jeden
metr se projdete z jednoho hřebenu na
druhý. Se svou délkou neuvěřitelných
721 metrů se ujímá prvenství a stává
se nejdelším visutým mostem na světě.
Vykročit bude chtít trochu odvahy, ale slibujeme neobyčejný zážitek na celý život.

Nevídaná cesta
mezi nebem a zemí

Nadchne vás technická dokonalost
stavby i nevšední výhledy z místa,
které zase o kousek posouvá hranice
možného. Čísla mluví za vše.

Vstupní brána na visutý most
Najdete ji u horní stanice sedačkové
lanovky Sněžník za horskou chatou
Slaměnka nedaleko Stezky v oblacích.

721 metrů

94 tun

délka visutého mostu

výztužné oceli

95 metrů

1 110 - 1 116 metrů

Vstupenky kupujte vždy včas
a předem online
Po jednoduché registraci nakoupíte na
eshopu vždy nejvýhodněji.

Trasa přes visutý most je
jednosměrná

Vstupenka v sobě nese
čas vstupu

Po výstupu z mostu vás trasa provede po
naučné stezce Most času v délce 2 km
propojené se hrou s prvky rozšířené reality pro dospělé i děti zpět k místu vstupu.

Zakoupením vstupenky si vždy vybíráte orientační čas pro vstup na most
v 30-minutových intervalech.

Štěstí přeje připraveným
Při plánování návštěvy Sky Bridge 721
počítejte orientačně s rezervou 2 hodin od zaparkování vašeho vozu po
vstup na most (při volbě lanovky).

nadmořská výška mostu

výška nad zemí v nejvyšším bodě

1,2 metru

405 tun
váha mostu, nosných lan
i pomocných konstrukcí

šířka turistického chodníku

360 tun

doba trvání výstavby
visutého mostu

tažná síla každého ze 6 hlavních lan

2 roky

66 nosných lan
6 hlavních a 60 větrných lan různého průměru
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7 výzev pro odvážné stavitele
Zanechte v sobě stopu,
která jen tak nevyprchá
Sky Bridge 721 ale není jen stavbou, je to most,
který v sobě nese „myšlenku času“. Vytáhněte
z kapsy váš telefon a nechte ho ožít hrou s prvky
rozšířené reality, která vás dělí jen kousek od toho,
abyste si z tohoto místa odnesli mnohem víc než
jen fotku. Hra pro děti i dospělé vás po linii naučné
stezky Most času přenese v čase do období
pohnutých dějin československého národa v roce
1938 a plynule vrátí zase zpět do dnešních dnů.

• Hra pro dospělé i děti s poutavým
příběhem na pozadí skutečné historie
naší republiky.

Během příprav i stavby překonávali její tvůrci notnou dávku
technických komplikací daných
naprostou unikátností projektu
i umístěním v horském terénu
s vysokou nadmořskou výškou.
Výsledek je ale impozantní a my ho
s obdivem přijímáme jako novou
dominantu do naší dolnomoravské rodiny.
Projekt se rodil téměř 2 roky za
přispění 10 lidí z různých odvětví
stavebnictví. Ze 120 variant s různými
počty lan, šířkou, průvěsem i sklonem
byla vybrána ta, která dokáže překlenout údolí s minimálním výškovým rozdílem, komfortní schůdností i schopností
odolat extrémním klimatickým vlivům.

6
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Nadměrné ocelové konstrukce byly
na místo dopravovány speciálními
přepravními zařízeními s otočnými nápravami, které dokážou překonat i 360°
zatáčky na úzkých lesních cestách.

• 10 informačních panelů
• Nenáročné 2 km procházky
• 1 hodina hodnotného času

5
2

Výkopové a vrtné práce až do
hloubky 20 metrů silně komplikovala
extrémní tvrdost podloží a těžký přístup
k místům ukotvení stabilizačních patek
s výškovým rozdílem až 80 metrů.

HRA VE TVÉM
MOBILU

Visutá lávka vyžadovala dokonalou
koordinaci plynulé jízdy a práce domíchávačů na místě tak, aby nevznikaly
na betonových blocích nežádoucí spáry.

1

• Jedinečný scénář, vlastní natočené scény
a interaktivní realita na displeji vašeho telefonu.

MOST
ČASU

3

Instalace nosných ocelových lan
v celkové váze 22 tun na druhou
stranu hřebenu trvala celých 10 dní. Obratný dron natáhl prvotní silonové lanko
a po něm se začalo postupně natahovat
a zesilovat lano až do průměru 42 mm.
Na to už bylo možné ukotvit lanovou
dráhu sloužící k přetažení dvou nosných
lan na ta správná místa.

Pro zajištění stabilizace mostu při
současném zatížení větru a námrazy se podařilo vyvinout speciální mechanismus stabilizačních lan, která odolají
velkým výkyvům teplot způsobujícím
jejich výrazné smršťování i prodlužování.

7

Závěrečná instalace pochozí lávky
ve vysokých výškách a v otevřeném
prostoru byla pro otrlé a zkušené horolezce už jen třešničkou na dortu.

Zabalili jsme pro vás to nejlepší do dvou výhodných balíčků, se kterými ušetříte.

SKY PAKET EXTRA
+

+

SKY PAKET
+

+

Lanovkou nahoru
– vstup na Stezku v oblacích
– vstup na Sky Bridge 721
– lanovkou dolů.

+

Lanovkou nahoru – vstup na Stezku v oblacích
– vstup na Sky Bridge 721 – cestu dolů si
vyberete podle vlastní libosti – zvolte Mamutí
horskou dráhu, lanovku nebo vyrazte pěšky.

KUPUJ ONLINE ZA NEJLEPŠÍ CENU PRO CELOU RODINU
eshop.dolnimorava.cz
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MAPA DĚTSKÉ RADOSTI

Připravte pro své děti den, o kterém dlouho snily.
Naše menu pro malé výletníky je pestré, stačí si jen vybrat.

Ovládni kormidlo
v kapitánské kajutě

Ponoř nohy do písku

Hop do v
Mamutíkovy louZe

a překonej louži na
dřevěných vorech.

a poznávej život na
divokém západu.

Smlsni si
na wafli se zmrzlinou.

Naskoč do chobogánu

Skákej a tubinguj

Obřího mamuta
a objevuj dvě patra plná
mamutí zábavy.

na obří vzduchové
trampolíně a 3 drahách
různých délek.

Zdolávej lanové překážky

Každý rok vždy
o kousek lepší

Zábava pro
větší i menší

Vítejte v nejmladší části Mamutíkových
zážitkových parků. Obří louže láká na
nekonečné šplouchání a zábavu na
vodě i ve vodě. Příjemně ukryté ve
stínu stromů nechte své děti objevovat vodní svět, který baví i osvěží.
Čeká je tu ostrov s herním domečkem i kajuta kapitána lodi vybavená
dalekohledem, kormidlem, mapami
pro správnou navigaci, lanem pro zakotvení lodi, ale i funkčním telefonem.

Po vodní hladině se tu děti mohou
prohánět na šesti dřevěných vorech
nebo přeběhnout dřevěný most. A až
je pohánění plavidel vlastní silou unaví, mohou se brouzdat v 52 metrů
dlouhé hravé řece, ve které mohou
běhat a skákat bez omezení. Navíc
bezpečná hloubka vody jen po kotníky
věstí skvělou zábavu i pro ty nejmenší
návštěvníky. Mámy a tátové si mezitím mohou vydechnout na dřevěných
lavičkách kolem vody a sledovat radostné hemžení.

Pro n
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s tobogány a dřevěnými
domečky.

MAMUTÍKOVA LOUŽE
Vodní dovádění ve stínu
korun stromů.
Hravá řeka v délce
52 metrů.
Kajuta kapitána lodi
a herní domeček.
6 dřevěných plavidel.
Odpočinková místa
a dřevěné lavičky.

Procházej se ve výškách
a překonávej lanové
překážky se skluzavkami.

Roztoč vodní mlýnky
a šplouchej se ve vodě.

DOPORUČUJEME

Ty nejlepší zážitky v jednom mixu – MAMUTÍKŮV PAKET
+

+

+

Vypravte se pohodlně lanovkou nahoru, využijte rodinný vstup na Stezku v oblacích, nasedněte
na lanovku směrem dolů do údolí a pak šup na zbytek dne do Mamutíkových zážitkových parků.

KUPUJ ONLINE ZA NEJLEPŠÍ CENU PRO CELOU RODINU
eshop.dolnimorava.cz
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Nechte své děti vykročit
na kouzelný most času
Na letních animacích
jsme si dali opět záležet
V květnu tohoto roku se nedaleko
hotelu Vista propojily dva horské hřebeny nejdelším visutým mostem na
světě Sky Bridge 721. On to ale není
jen obyčejný most, nese v sobě myšlenku času. A my jsme se rozhodli ji
vtisknout i do důkladně promyšlených
programů pro naše malé hosty.

Nastupovat! Je čas
pokořit kouzelný
most času
Prázdninový animační program nese
název Kouzelný most času. Po boku
Stamíka a Mamutíka se budeme toulat

nejrůznějšími obdobími naší historie.
Každý den se mohou vaše děti vypravit za jiným dobrodružstvím. Ocitnou
se v pravěku, odhalí kouzlo přítomného
okamžiku u maminky v kuchyni, zasní

Těšte se na osvědčenou zábavu v novém kabátu, ale i na úplné novinky.
Celou rodinu jistě potěší večer strávený u praskajícího ohně s opékáním
špekáčků, stejně jako dobrodružná

staré keltské zvyky, a po stopách
turistických značek se vydají napříč
lesní říší. Zkrátka, odvezou si kufr plný
vzpomínek.

KAŽDÝ DEN JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Jak se žije v pravěku
Po stopách turistické mapy
Ze vzpomínek starého deníku
Kufr plný vzpomínek

MAMUTÍK
DOPORUČUJE

To nejoblíbenější zůstává

Věříme, že bude
milovaná práce našich
animátorů také vaším
důvodem, proč
se k nám stále znovu
a rádi vracíte.
se u voňavého herbáře, propadnou
kouzlu rodokmenů, poučí se z moudrosti našich předků, přenesou se do
dob páry a parních lokomotiv, objeví

Saunový ceremoniál s vílou Mateřídouškou
a skřítkem Babušákem
VistaChef aneb s kuchařskou čepicí v kuchyni
Letní kino pod širým nebem
Smyslové malování inspirované arteterapií
Jóga na horském vzduchu s prvky muzikoterapie
Leťme s medem, včelím světem, aneb výpravy
k úlům ve skutečném včelařském obleku
Bylinková zahrádka víly Mateřídoušky
Dočasné tetování hennou
Kaligrafie aneb kouzlo krasopísma
Hravá aromaterapie
Umění pyrografie aneb vypalování do dřeva

Kouzlo voňavého herbáře
Záhada rodinného rodokmenu
Příběhy lesa v proměnách času

Mamutíkovo noční
dobrodružství:

MAGICKÁ ZEMĚ
ZA BRANOU ČASU

výprava ve skutečných včelařských
kombinézách k našim včelím úlům.
V rámci programu VistaChef se naučíte péct domácí špaldové rohlíky
a vyrobit čerstvé máslo. Odpočinete
si nejen u saunových ceremoniálů
s vílou Mateřídouškou a lesním
skřítkem Babušákem, ale i při dětské
józe s prvky muzikoterapie či relaxačním programu inspirovaném arteterapií
a našimi smysly. Stálí hosté ocení inovaci
hotelové hry a její rozšíření o stanoviště
v blízkosti hotelu, stejně jako vylepšení
nabídky herny pro teenagery pořízením
modernějšího fotbálku a air hokeje.

NOVINKY
LÉTA 2022
• Dočasné tetování hennou.
• Mini kurz enkaustiky
- tvoření antickou technikou
malování horkým včelím
voskem.

každý pátek
1. 7. – 19. 8.
ve 21:00
po setmění
v Mamutíkových
parcích

Každý prázdninový pátek patří Mamutíkovu
nočnímu dobrodružství. Po mostu času se
vypravíme až ke kouzelné bráně, za níž nás
se svými úkoly čeká spousta postav ze
světa pohádek a fantazie.
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Vylákáme vás ven
STAMICHMANOVO DŘEVO

DEN PLNÝ
ZÁŽITKŮ

PONDĚLÍ – NEDĚLE
1. – 7. 8.

SOBOTA 2. 7.

Oslavte s námi příchod léta. Od samého rána až do večerních hodin
roztáčíme letní hory zážitků a chystáme celodenní zábavu pro celou
vaši rodinu s bohatým doprovodným programem.

MAGIC SKY
NIGHT

Přijďte s dětmi obdivovat práci dřevosochařů, kteří po celý týden tvoří
dokonalá sochařská díla ze dřeva,
která následně najdou své místo
v Horském resortu Dolní Morava.

Dvě národnosti,
jeden rukopis

SOBOTA
16. 7. | 30. 7. | 20. 8.

Zažijte procházku po osvětlené
Stezce v oblacích spolu s visutým
mostem Sky Bridge 721 pod
hvězdnou oblohou. Jedinečný
noční zážitek doprovázený pozorováním hvězd hvězdářským dalekohledem, tematickým programem
pro děti i živou hudbou na Slaměnce.

MAMUTÍKOVO NOČNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
KAŽDÝ PÁTEK
1. 7. | 8. 7. | 15. 7. | 22. 7. | 29. 7. | 5. 8. | 12. 8. | 19. 8.
Zveme vás na oblíbený večerní
program v Mamutíkových parcích,
který letos nese název Magická
země za branou času. Po mostu
času se přesuneme až ke kouzelné
bráně, za níž se vaše děti ponoří
do záludných úkolů od postav ze
světa pohádek a fantazie.
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Za hranicemi se zrcadlí
nová kráska

ROZLOUČENÍ
S LÉTEM
SOBOTA 27. 8.
Zakončete s dětmi prázdniny ve
společnosti kouzelných bytostí v pohádkovém lese. Na dobrodružné
stezce budou muset plnit spoustu
úkolů. A na konci je za odměnu čeká
doprovodný program plný zábavy.

Na první pohled je zřejmé, že patří do
stejné rodiny. Mají totiž mnohé společné. Už z dálky vás upoutá její nápadně
podobná konstrukce rafinovaně se vinoucí do nebe. Důvod je jasný - i tady
přidal ruku k dílu architekt Zdeněk Fránek, který stojí také za první nebeskou
stezkou na Dolní Moravě. Obě stavby
fascinují svou propleteností i působivou
neuspořádaností, které se v případě
o 6 let mladšího díla posunuly ještě
mnohem dál. Asi vás konečně zajímá,
kde má svůj domov. Nová dominanta

STEZKY
V OBLACÍCH
LOKACE 	
NADMOŘSKÁ VÝŠKA 	
VÝŠKA STEZKY 

Sleduj kalendář akcí
www.dolnimorava.cz/kalendar-akci

zve do lázeňského městečka Świeradów-Zdrój u našich polských sousedů jen 10 minut jízdy autem od
českých hranic.

Odvažte se na
skleněnou lávku
Jejich příbuznost se protíná i v zážitkových prvcích, které potěší všechny, kteří
míří za nerušenými výhledy i adrenalinem.
V polských lázních si zkrátíte cestu do
vyšších pater pavoučím kokonem větvícím se do čtyř směrů a adrenalin
si vlijete do žil při vykročení na síťovou
kapku volně se vznášející nad zemí.

Má ale i jednu výjimečnost navíc. Dovolí vám vstoupit na skleněnou lávku
vyčnívající do volného prostoru ve
výšce 62 metrů nad zemí, ze které si
užijete neskutečný pohled pod svýma
nohama i kolem sebe bez jakýchkoliv
zábran. Dolů se pak sklouznete 105
metrů dlouhým tobogánem. Swieradowka - jak se jí místními říká, ale
přece jen svou sestru o kousek přerostla délkou tobogánu i délkou dřevěného
chodníku směrem vzhůru.

VÍCE INFO NA:

visitskywalk.today

Świeradów-Zdrój

Dolní Morava

romantické lázeňské město

nespoutaná horská příroda

640 m. n. m.

1 116 m. n. m.

62 metrů

55 metrů

DÉLKA DŘEVĚNÉ LÁVKY 	

850 metrů

710 metrů

DÉLKA TOBOGÁNU 

105 metrů

100 metrů

červen 2021

listopad 2015

OTEVŘENÍ
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Povedený Trail Park s 25 kilometry zábavy a adrenalinu

NA TRAILY
S MALÝMI BIKERY

Že by vás to nenapadlo? U nás jsme jednu
trasu věnovali právě jim a jejich rodičům.

Mlýnský trail se barví do zelené
Pro letošní sezónu jsme připravili nový
trail v délce 8 kilometrů, který si užije celá
rodina. Naše nejdelší trať lehké obtížnosti
je určená pro úplné začátečníky a rodiny
s dětmi. Je plná přehledných a bezpečných klopených zatáček vhodných pro

první seznámení se s jízdou na trailu. Po
celé trase vás čeká spousta odpočívadel
s úchvatnými výhledy do údolí Mlýnského potoka. Mlýnský trail byl vybudován
s ohledem na ty nejmenší jezdce, čemuž odpovídá sklon i šířka trasy.

MLÝNSKÝ TRAIL
Délka
Obtížnost
Profil

8 kilometrů
lehká
mírný sklon a příjemná šířka
s bezpečnými a přehlednými zatáčkami
Něco navíc řada odpočívadel s nádhernými výhledy
Start
u horské chaty Slaměnka
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Na téměř 25 kilometrech poctivě vybudovaných trailů si najde každý to své.
Svou jízdu si tu užijí opravdový profíci a milovníci adrenalinu, ale i rodiny
s dětmi. Stačí jen naskočit i s kolem na

lanovku a u horské chaty Slaměnka se
rozhodnout, jakou trasou se vydáte zpět
do údolí. Vybrat si můžete ze čtyř variant
podle obtížnosti i vlastní odvahy.

Selský flow trail

Lesní trail

Mamutí trail

mírně obtížná
– 7 km –

náročná
– 5,2 km –

velmi náročná / expert
– 3,2 km –

Trail pro mírně pokročilé jezdce
s mírnými boulemi a velkými klopenkami vinoucí se pod Stezkou
v oblacích.

Trail pro pokročilejší bikery se
strmějším sklonem a vyššími klopenkami, přejezdy, dropy a skoky
s lavicí.

Trail pro zkušené profíky s velmi
prudkým terénem a pestrým povrchem plným terénních vln, klopenek, dřevěných lávek a množstvím
technických skoků.

TIP

Nemáte trailové kolo?

Zastavte se v naší moderní půjčovně kol Mondraker
u spodní stanice sedačkové lanovky.

Rezervujte si ho včas a předem online na
dm.rezervator.cz

Až se dostatečně pohoupete na
trailech, osvěžte se nefiltrovanou
světlou desítkou s příznačným
názvem „Sedloffka“, kterou si
nejlépe vychutnáte na nově rozšířené panoramatické terase horské
chaty Slaměnka.

VYBERTE SI:

ENDURO KOLA Mondraker FOXY R
celoodpružená kola vhodná na traily

HORSKÁ KOLA Mondraker Chrono

hardtailová kola vhodná na zelený a modrý trail

DĚTSKÁ KOLA Mondraker Factory

celoodpružená kola pro ty nejmenší bikery
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Nadchněte se
pro horský styl
Usaďte se do pohodlných kožených křesel
a těšte se na skvěle připravené pokrmy české
i světové kuchyně nebo křupavou pizzu v hřejivém interiéru,
kterému dominuje dřevo ve všech jeho podobách.

Vítejte v našem věrnostním pro

gramu

činí:
Vaše výše slevy na příští pobyt

8 000 Kč

Vista odměňuje
Za to, že jste tu s námi – rádi a znovu.

Děkujeme, že se
k nám vracíte

Velmi si vážíme našich pravidelných
hostů, kteří se k nám se svou rodinou
vracejí každý rok nebo dokonce několikrát do roka. Připravili jsme program, díky kterému odměňujeme za
věrnost, ať jste naši stávající hosté
nebo se k nám teprve chystáte.

Staňte se našim
věrným hostem

Věrnostní program je založen na kumulaci útraty za ubytování a stravování ve
Wellness hotelu Vista. V momentě překročení pomyslné hranice pro vstup do
věrnostního programu, kterou je útrata
ve výši 160 000 Kč vč. DPH za
předchozích 24 měsíců, jste do něj
automaticky zařazeni.

VÝHODY PRO ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
Dva komfortně oddělené prostory restaurace se stovkou míst k sezení.
Menu s poctivými českými klasikami i mezinárodní kuchyní.
Denní polední menu s nabídkou polévky a hlavního chodu.
Prostorná dětská herna a venkovní hřiště s prolézačkami, trampolínou a pískovištěm.
Letní terasa a venkovní ohniště s posezením u řeky s možností grilování.
Stylové místo pro firemní akci, oslavu nebo školení.
Rozvoz po Dolní Moravě i dále na telefonu +420 734 767 972.
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Sleva na příští pobyt ve výši od 1 000 Kč do 8 000 Kč
výše slevy se odvíjí od hodnoty předchozího pobytu
Parkování vašeho vozu během pobytu zdarma
v podzemních garážích nebo přímo před hotelem
za závorou
Malá pozornost na pokoji
nechte se potěšit drobným dárkem, kterým vám
zpříjemníme pobyt u nás

Nepočítejte,
nechte to na nás
›

Při zadávání rezervace přes rezervační
oddělení vám bude našimi pracovníky
sděleno, zda jste na zařazení do
programu dosáhli, a jakou slevu
můžete pro váš plánovaný pobyt čerpat.

›

Sleva bude odečtena recepcí na konci
vašeho pobytu při check-outu.

›

Navíc při odjezdu obdržíte kartičku,
která vás bude opravňovat ke slevě
na příští pobyt.
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Během své zážitkové cesty
se nezapomeňte na chvíli
zastavit a věnovat si zasloužený panoramatický relax.

Z nadmořské výšky 1 116 m. n. m se
vám na svět pod vámi bude pohlížet
úplně jinak. Žijte přítomným okamžikem a zvolte si cestu dolů podle
vlastní chuti.

RESTAURACE
SKALKA

Z nadmořské výšky
1 116 m. n. m se vám na svět
pod vámi bude pohlížet
úplně jinak. Žijte přítomným
okamžikem a zvolte si cestu
dolů podle vlastní chuti.

Na jídlo i skleničku vás zveme do prosklené restaurace Skalka s luxusními panoramatickými výhledy a otevřenou
střechou během teplých dní, nad kterou se pyšně vznáší Stezka v oblacích.

Silná TROJKA
světových parametrů

Technicky vyšperkovaná díla stojí bok po boku nezkrotné horské přírodě, na kterou
díky nim pohlížíte z naprosto odlišné perspektivy. Každý si tu najde svou vlastní
cestu a každý opustí tento kraj světa s nesmazatelnou stopou ve své paměti.
Stačí naskočit na lanovku
a za pár minut se před vámi
otevře svět, který byste jen
těžko hledali jinde.

1

SKY BRIDGE 721

Dopřejte si pocit z dosud nepoznaného na místě, které posouvá
hranice možného. Projděte se po nejdelším visutém mostě na světě, který
propojuje dva protilehlé horské hřebeny.
Během své 721 metrů lehce houpavé
chůze doslova visíte až 95 metrů nad
hlubokým horským údolím.

2

SKY WALK

Obdivujte do mraků se deroucí
věž, která láká na procházku
nad vrcholky vzrostlých stromů s výhledy
na celé horské údolí i vzdálené horské
masivy. Odvažte se vykročit na síťovou
kapku ve výšce 55 metrů nad zemí,
prolézt rukávem mezi dvěma patry
lávky nebo se sklouznout 100metrovým tobogánem.

TIP

Naskočte do pytle a svezte se
svižným klikatým tobogánem
zpátky na zem.

3

MAMUTÍ
HORSKÁ DRÁHA

Nadchněte se jízdou na dráze
s pestrým profilem i vibrující rychlostí.
Nejdelší bobová dráha v Česku a druhá
nejdelší v Evropě vám na 3 kilometrech
daruje dvě desítky bleskurychlých zatáček, parádní dvojnásobný 360° karusel,
hbitou osmičkovou smyčku, podzemní
tunel i pořádně houpavé jumpy.

Dolní Moravy s nádhernými výhledy
na okolní hory.

PROCHÁZKOU DO
STAMICHMANOVY
ŠTOLY

Od chaty Slaměnka si můžete také
vyšlápnout po svých po zelené a modré zpevněné lesní cestě kolem Stamichmanovy štoly, kde vás čeká 450
metrů podzemních chodeb a zážitková
hra s prvky rozšířené reality pro celou
rodinu.

Na konci vaší cesty je ale
stále co zažít. Jedno místo si
hlasitě říká o vaši pozornost.

HORSKÁ CHATA
SLAMĚNKA

Jen pár kroků od visutého mostu se
vystavte slunečním paprskům na prostorné panoramatické terase horské chaty
Slaměnka s výběrem klasických českých jídel i vychlazeného piva.

15 KILOMETRŮ
VÝHLEDŮ NA HORSKÉ
KOLOBĚŽCE

SKORO JAKO ŽIVÝ
- OBŘÍ MAMUT A JEHO
MAMUTÍKOVY PARKY

Jen co dorazíte z vršku dolů, vykoukne
na vás další ojedinělý kousek v podobě Obřího mamuta s výškou 13 m.
Ohromný chlupáč dohlíží na radostné
dovádění v Mamutíkových zážitkových
parcích plných nekonečné zábavy
a poznání pro menší i větší děti.

TIP

Odvezte si s sebou mamutí památku.
Vytiskněte si svou fotku z jízdy ve
fotokiosku na dojezdu dráhy.

TIP

Zahrajte si hru Most času s prvky
rozšířené reality na displeji svého
mobilu a vaše návštěva dostane
úplně jiný rozměr.
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Máte-li ještě dost sil, nasedněte na
horskou koloběžku a vyrazte i s vašimi
dětmi na 15kilometrovou jízdu od
horní stanice lanovky zpět do údolí
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KOUPÁNÍ V LESE
Už jste o něm slyšeli? Abychom byli zcela
přesní, nese jméno Shinrin-yoku forest therapy a pochází až z dalekého Japonska.
Právě tam má svůj původ jako preventivní
metoda boje proti zvyšujícímu se výskytu
civilizačních chorob a dalších zdravotních
potíží u lidí, kteří svůj život zasvětili neutuchající práci v kancelářích. Lesní koupel je
tak zázračným způsobem, jak zpomalit
a hluboce se spojit s přírodou, a současně
udržet své fyzické i duševní zdraví. Musí ale
dojít k vědomému a záměrnému se ponoření do přírody, a doslova si na ní pochutnávat
všemi smysly.

SPOJTE SE S PŘÍRODOU
SKRZE WELLNESS

'

v

Táhne nás jako magnet, opouštíme ji s blaženým pocitem
uvnitř, podvědomě ji vyhledáváme zas a znovu.

NAŠE PŘIROZENOST

Je místem, ze kterého jsme vzešli. Cítíme
s ní zvláštní sounáležitost, která přetrvává tisíce let. A to i přesto, že se nás
od ní technologický pokrok pokouší
vzdálit o něco víc, než bychom si sami
přáli. Jsme její nedílnou součástí, proto si
ji nenechme vzít a vyrážejme do přírody
tak moc, jak to jen jde.

PŘÍRODNÍ LÁZNĚ

Vůně mechu a lesa, uklidňující barvy zelené i dokonalé ticho. Čiré přírodní
impulsy masivně působí na naše
smysly a mají tak nesporný relaxační
účinek na tělesnou i duševní schránku.

Přírodní scenérie nám s každým nádechem dopřávají potřebné uvolnění.
Nechte na sebe léčivou sílu přírody působit co nejlépe - zkuste se na chvíli
zastavit a vnímat ji všemi smysly. Zaposlouchejte se do šumění lesa, pozorujte její pestrou paletu barev, vdechujte
vůni rostlin, pochutnejte si na lesních
plodech nebo si jen tak lehněte na voňavou louku a koukejte do modrého
nebe. Nedotčená příroda v porovnání
s naším každodenním životem přeplněným podněty nevyžaduje stálou
pozornost. Proto se ve volném prostoru přírody můžeme velmi dobře zotavit
z psychického vyčerpání a dokonce
se lépe soustředit.

20) Wellness hotel Vista www.hotel-dolnimorava.cz

LÉK, KTERÝ
NIC NESTOJÍ
›
›
›

›
›
›

Otužuje nás a upevňuje
naši imunitu.
Zmírňuje stres a snižuje
krevní tlak.
Zlepšuje náladu a přispívá
k psychické pohodě
produkcí hormonů kortizol
a dopanin navozujících
pocity štěstí.
Zlepšuje a zkvalitňuje spánek.
Uklidňuje a pomáhá nám
si uspořádat myšlenky.
Zvyšuje soustředěnost
a dodává nám energii.

Jen pár kroků od hotelu Vista se snadno
ztratíte v klidem dýchající horské krajině,
do které se nezdolnou silou zařezává
amfiteátr divoké řeky Moravy. Bublající
říční kaskády vás nabijí energií a rituál
řeky Marahwe z našeho spa menu ji
ještě umocní. (pozn. Marahwe - staročeský název pro řeku Moravu)

OČISTNÝ MASÁŽNÍ
RITUÁL ŘEKY MARAHWE

Kombinace olejování a relaxační masáže
postupuje směrem k srdci po všech částech vašeho těla od hlavy, vlasů, uší
a obličeje, přes ruce, dlaně, nohy, chodidla,
po záda a šíji, a to z obou stran. Žádný
kousek vaší pokožky není ochuzen o detoxikační, výživnou a hydratační sílu sezamového oleje, který vytrvale prohřívá vaše tělo
a usnadňuje tak v kombinaci s následným
pobytem v parní sauně jeho prostoupení
do nejhlubších vrstev pokožky.

Nechte ho v sobě doznít

Po 60 minutách olejové masáže a 10
minutách prohřátí v parní sauně vás
čeká odpočinek v lehátku s šálkem
bylinného čaje z naší hotelové kolekce, příjemnou hudbou a svíčkami.
Nezapomeňte v sobě uzamknout
prožité pocity na další hodiny a dny.

máme otestováno
a doporučujeme

Na co se připravit?

Na 80 minut čistého času jen pro vás.
Na půl litru horkého sezamového oleje,
ve kterém se budete doslova koupat od
ušních lalůčků, přes hlavu a vlasy až po
malíčky na nohou. Těšte se na okamžiky
hluboké relaxace a uvolnění, které vás
zharmonizují na těle i na duši.

Zastavte tok myšlenek
a oddejte se

Vaším očním víčkům uleví květinová růžová voda, vašemu tělu naopak hřejivý
a intenzivní dotyk zkušeného maséra.

Inspirujte se v našem spa menu na wellness recepci nebo hotelovém
webu www.hotel-dolnimorava.cz.
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TICKE
ONLIN T
E

Online, rychle, pohodlně
Přichází čas na změnu. Přesouváme se do online prostředí.
Chceme šetřit váš čas a zkrátit cestu k zážitkům.
Chceme být více bezkontaktní, ale s rychlejším kontaktem s vámi.

ONLINE VŽDY
NEJVÝHODNĚJI

TICKET POINTY
NAPŘÍČ RESORTEM

Nakupovat na eshopu se jednoznačně
vyplatí. Při nákupu online totiž po jednoduché registraci pořídíte vstupenky vždy
za tu nejnižší cenu. Navíc tu objevíte
speciální tarify, které jinde nekoupíte. Po
dokončení nákupu vám vstupenky s QR
kódem obratem přijdou do vaší emailové
schránky. Vy tak můžete vše potřebné
vyřídit už doma a po zaparkování svého
vozu zamířit rovnou k turniketu.

Na několika místech resortu vás
odbaví také samoobslužné kiosky,
kde pořídíte vstupenky na vybrané
zážitky. Hledejte je u Mamutí horské
dráhy, visutého mostu Sky Bridge 721
a také Bobové dráhy U Slona. I v případě ticket pointu obdržíte po zaplacení kartou vstupenky s QR kódem do
vašeho emailu.

TOP PAKETY ZA TOP CENY
Pro letošní letní sezonu jsme pro vás
namíchali skvělé pakety, se kterými vás
čeká ta nejlepší rodinná zábava za nejvýhodnější cenu. Vybírat můžete Mamutíkův
Family Ticket se Stezkou v oblacích, Mamutíkovými zážitkovými parky a lanovkou v jednom, a Sky Paket Extra nebo
Sky Paket s visutým mostem Sky Bridge
721, Stezkou v oblacích a s lanovkou
nebo bez ní dle vlastního výběru.

ZBRUSU NOVÉ
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
› PŮJČOVNA KOL
MONDRAKER S ONLINE
REZERVÁTOREM

V červnu pro vás otevíráme
moderní zákaznické centrum
splňující veškeré nároky dnešní
doby. Najdete tu samoobslužné
pokladny, sportovní obchod, půjčovnu kol Mondraker, Gift Shop
a Info point s pokladnou, kde je
možné platit také v hotovosti.
Narazíte na něj přímo pod nástupní stanicí na sedačkovou lanovku
Sněžník.

› INFO POINT
Přímo naproti vstupním dveřím vás přivítá náš kolega, který rád poradí nebo
poskytne potřebné informace. Současně tu zakoupíte vstupenky také
v hotovosti.

› TICKET POINT
= SAMOOBSLUŽNÉ
POKLADNY
Pohodlně se tu odbavíte pomocí 7 samoobslužných pokladen, které vám po

Má tu své místo i plně vybavená půjčovna kol Mondraker. V naší sestavě 50
horských i trailových kol a e-biků si vybere každý. Ke kolu vám rádi zapůjčíme
nutné vybavení v podobě chráničů nebo
helem. Kolo doporučujeme rezervovat
předem a včas v našem online rezervátoru dostupném na dm.rezervator.cz. Po
zadání potřebných údajů vám rádi vše
nachystáme a vy si po příjezdu vyzvednete své objednané kolo včetně příslušenství. Kolo vám také rádi opravíme
nebo připravíme na další den.

zaplacení platební kartou na místě vytisknou vstupenky s QR kódem. Potkáte
tu také CARD BOX, ve kterém směníte
zakoupený bikepass do Trail Parku
za kartu pro opakované průchody
turniketem.

› SKVĚLE VYBAVENÝ
SPORTOVNÍ OBCHOD
Na moderní prodejní ploše si vyberete
kšiltovky, dresy, chrániče i potřebné doplňky pro bajkery značek POC, Oakley,
100 %, ale i outdoorové kousky z dílny
Dynafit, Salewa nebo Helly Hansen.

› GIFT SHOP
Malou památkou nebo dárkem z cest
se potěšíte v resortním Gift Shopu, ve
kterém najdete řadu produktů s naším
rukopisem.

PRŮVODCE RESORTEM
VŽDY PO RUCE
Nezapomeňte používat eResort. Vašeho
online rádce při pobytu na Dolní Moravě.
Objevujte ty nejlepší trasy po okolí i všechny
zážitky na jednom místě, hledejte restaurace a bary, nabídku ubytování, kalendář
akcí, záběry z webkamer, aktuální počasí
i nákupy online. Pokud jste u nás také
ubytovaní, můžete se přihlásit do svého
účtu a vybírat bonusy k vašemu pobytu.
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rozhovor

představujeme

VISTA – 10 LET
RODINNÝCH PŘÍBĚHŮ

VYLAĎ SVŮJ
STYL S NAŠÍM
MERCHEM

Stál jsi doslova u jejího zrodu jako hlavní nositel myšlenky přinést do Česka úspěšný
koncept rodinného hotelu, který velmi dobře funguje například v sousedním Rakousku.
Jsi tak zřejmě nejpovolanější osobou, která má co říct k její cestě od jejího slavnostního
otevření v roce 2012 až do dnešních dnů. Za tu dobu ušla Vista kus cesty
a do její tváře se zapsaly tisíce rodinných příběhů.
Odpovídá Martin Palán
– generální ředitel Horského
resortu Dolní Morava

kuchyně. Nedají se jednoduše uvést
pouze 3 věci, protože jich je mnohem,
mnohem víc.

Wellness hotel Vista byl v roce 2012
jedním z prvních velkých investic
v tomto tehdy zapomenutém koutu
světa. Byl představován jako nejmodernější a nejluxusnější hotel svého
druhu v regionu. S jakou hlavní myšlenkou a cílem jste čtyřhvězdičkový hotel
Vista pod Králickým Sněžníkem otevírali?
Pravdou je, že hotel jsme otevírali na tehdejší dobu jako ojedinělý a nejmodernější
hotel na českých horách. S jedinečnou
polohou přímo na sjezdovce, kde hosté
mají možnost jít z hotelového pokoje přímo
na lyže. Hotel tedy sloužit v zimě především
lyžařům a v průběhu roku také hostům,
kteří rádi pobývají na horách, očekávají
kvalitní služby a vyhledávají místa, která
budou atraktivní pro pořádání firemních
setkání a konferencí ve výjimečném
horském prostředí.

Pokud bys měl příležitost takový hotel
projektovat znovu od píky dnes, co bys
udělal jinak?
Díky naslouchání našim hostům a dnes již
mnoha praktickým zkušenostem bychom
toto vše jednoduše promítli do nového
projektu od základu. Nakonec se tomu tak
již i děje, a na tomto projektu už nějaký čas
pracujeme. Určitě se budete mít na co těšit.

Jaká byla Vista před 10 lety a jaká je teď?
Věřím, že stále stejná a stále se posouvající vpřed. A to především díky kolegům,
kteří zde pracují a starají se o to, aby hotel
nabízel vše, co hosté očekávají, aby se tu
hosté cítili jednoduše skvěle a měli důvod
se znovu vracet.
Potkaly se vaše představy a očekávání
s realitou?
V mnoha směrech ano, v mnoha dalších
směrech se musely představy a očekávání
korigovat a reagovat na nově vznikající
podněty a okolnosti.
Kdybys měl uvést 3 věci, které by nejlépe
vystihovaly hotel Vista, které by to byly?
Rodinná dovolená – společně i každý
zvlášť, spousty zážitků a aktivit, skvělá

Hotel Vista není pouhým solitérem, ale
nedílnou součástí živoucího organismu
Horského resortu Dolní Morava. Jaká
je jeho pozice v kontextu celého komplexu služeb resortu co do významu
i finančního přínosu?
Je stěžejní a nedílnou součástí celého resortu a tedy také významnou příjmovou
složkou společnosti. Je naší vlajkovou lodí
v segmentu služeb a ubytování nejen
v rámci našeho resortu, ale i celého regionu.
Co dnes s odstupem času považuješ
za jeho největší úspěch?
To, že víme, kdo jsou naši hosté, jaká mají
očekávání, a i to, že jim dokážeme nabídnout i neočekávané. Zkrátka, že jim
dokážeme nabídnout hory zážitků.
Cestovní ruch výrazně zasáhla pandemická situace i proticovidová opatření
posledních let. Jak se podařilo ustát
covidová léta a vychází z nich Vista
jako silnější a pevnější ve svých základech?
Pravdou je, že Covid oblast cestovního
ruchu zasáhl jako jednu z nejvíce. Mnoho
lidí díky tomu ze služeb a především z gastronomie a hotelnictví odešlo, to je pravda.
Naše společnost se však o všechny své
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zaměstnance během tohoto nelehkého období
postarala a díky
tomu nemusel
nikdo odejít. Dali
jsme tím našim
zaměstnancům
a zároveň hostům jasný signál,
že jsme seriózní
firma připravená i nadále rozvíjet všechny
služby v rámci horského střediska a být zde
jako jedno z nejatraktivnějších a nejoblíbenějších turistických míst v celé ČR.
V horizontu několika let má v blízkosti
Visty vyrůst zbrusu nový sesterský
hotel. V čem se bude odlišovat, jaké
má ambice a jaká je představa fungování takříkajíc dvou kohoutů na jednom
dvorku?
Ambicí je nabídnout našim rodinným hostům do nejmenších detailů propracovaný
a fungující koncept pro trávení jejich dovolené a volného času na českých horách,
kde si na své přijdou jak rodiče, tak hlavně
děti. Zkrátka místo, odkud se nebudou
chtít vracet domů, kde si budou přát, ať
čas strávený u nás trvá minimálně jednou
tolik. Díky tomu budeme moci upravit
koncept stávajícího hotelu tak, abychom
naopak nemuseli řešit dva kohouty na
jednom dvorku, a mohli se tak zaměřit
i na další segment hostů, kterým nabídneme odpovídající zázemí a nabídku pro
ně určenou.
Co bys Vistě popřál do následujících let?
I nadále, stejně jako nyní, mnoho dalších
nových a především našich stále se vracejících spokojených hostů, rozzářených
a smějících se dětských tváří.

Tohle ti nesmí
chybět ve výbavě

TRIČKO A KŠILTOVKA

LÁHEV NA PITÍ

co zvládnou prach, bahno i pot.

co tě osvěží, když bude třeba.

PONOŽKY

PŘÍVĚSEK NA KLÍČE
S OTVÍRÁKEM

co vydrží celodenní zápřah.

VŮNĚ DO AUTA

co ti kdekoliv drink rozsyčí.

co ti připomene tvoje chvíle v terénu.

NÁLEPKY

PLECHÁČEK
S KARABINOU

co tě vyhraní.

co si připneš na batoh.

Nejnovější modely kol na traily ti půjčíme v naší moderní půjčovně
kol Mondraker u nástupu na sedačkovou lanovku.
Vyber si a rezervuj online předem na dm.rezervator.cz
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vyhrajte s námi

Jedinečná investiční
příležitost!

FotosoutĚŽ

NEJDELŠÍ OKAMŽIK MÉHO ŽIVOTA
Už jste o něm určitě slyšeli. Je nejdelší na světě.
Propojuje dva horské hřebeny v úctyhodné délce 721 metrů.
Projdete se po něm ve výšce až 95 metrů nad zemí.
Nese jméno SKY BRIDGE 721. A čeká na okamžik vašeho života zachycený na fotce.

Termín soutěže 1. 7. - 30. 9. 2022
TŘI KROKY K VÝHŘE

LÉTO
2022

1. Daruj si zážitek na celý život.
2. Vyfoť svůj okamžik života.
3. Pošli fotku na soutez@dolnimorava.cz

VYHRAJ SKVĚLÉ CENY
3 x 10 000 Kč na zboží značek Atomic a Salomon
2 x celoroční cestovní pojištění od Kooperativa
Celosezónní skipasy
Vstupenky na nejlepší zážitky

Partneři soutěže

60 nových apartmánů k prodeji
Kompletní informace o fotosoutěži na www.dolnimorava.cz/fotosoutez
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Na výběr z dispozic 1kk a 2kk
150 m od hotelu Vista a lanovky

737 986 339 WWW.APARTMANY-DOLNIMORAVA.CZ

PUSH
YOUR
PACE

OUTPULSE
GORE-TEX
PREmiUm EnERGY RETURn
And CUSHiOninG in A
fUn, OvER-ACHiEvinG
OUTdOOR SHOE.

