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Školní programy



Ubytování
Horský penzion Terezka, nacházející se ve vesnici Dolní Morava, nabízí ubytování ve vybavených apartmá-

nech pro malé i velké skupiny, školy v přírodě, adaptační kurzy, soustředění, tábory apod. Pro menší skupiny 

nabízíme možnost ubytování v našich dalších chatách - U Slona a Marcelka. 

  TOP dětské zážitkové parky

  Nebeské zážitky na Stezce v oblacích

  Skvělé adrenalinové atrakce

  Atraktivní programové balíčky

  Ubytování přímo v resortu

ŠKOLNÍ VÝLETY
vícedenní pobyty

ŠKOLY V PŘÍRODĚ
adaptační kurzy

JEDNODENNÍ VÝLETY
interaktivní výukové 

programy   27 apartmánů, 107 lůžek s možností přistýlek 

  2 – 7 lůžkové apartmány, možnost přistýlek

  Kuchyňka, koupelna, TV, WI-FI na pokoji 

  Jídelna a společenská místnost pro 80 osob

  Herna/učebna

  Úschovna kol/lyžárna s uzamykatelnými boxy

  Multifunkční hřiště/volejbalový kurt

  Trampolína s prolézačkami

  Přírodní koupaliště v řece

  Venkovní ohniště s posezením 



LETNÍ KURZY A ŠKOLNÍ VÝLETY
  Stamichmanova štola 
  Mamutí horská dráha 
  Stezka v oblacích
  Obří mamut
  Mamutíkův vodní park
  Lesní zážitkový park
  Pískový svět
  Dětský park Amálka
  Letní tubing
  Lanový park
  Adrenalin park
  Bobová dráha
  Sedačková lanovka
  Multifunkční hřiště Terezka
  Horské koloběžky

Ceník ubytování a stravování
Ubytování s plnou penzí:  MŠ a 1. st. ZŠ 660 Kč / osoba / noc
Ubytování s plnou penzí:  2. st. ZŠ a SŠ 715 Kč / osoba / noc
Svačina:  od 45 Kč
Pití zdarma:  čaj nebo voda
Příplatek za diety (bezlepek, vegetarián, ...): 50 Kč / jídlo 

ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY
  8 sjezdovek všech stupňů obtížnosti
  10,4 km sjezdových tratí
  2 čtyřsedačkové lanovky
  3 vleky
  Dětský skipark Amálka
  Stezka v oblacích
  Bobová dráha
  Sáňkařská dráha
  Funline trať
  Crossová trať
  Snowpark
  Skibus 
  100 % zasněžování

10 + 1
vstup na aktivitu

pro učitele

ZDARMA

Ceník ubytování a stravování
Ubytování s plnou penzí MŠ a 1. st. ZŠ:  900 Kč / osoba / noc
Ubytování s plnou penzí 2. st. ZŠ a SŠ:  955 Kč / osoba / noc
Svačina:  od 45 Kč
Pití zdarma: čaj nebo voda 
Příplatek za diety (bezlepek, vegetarián, ...): 50 Kč / jídlo 

Skipasy
Školy ubytované v našich chatách (ZŠ + SŠ):  1 den 550 Kč  4 z 5 dnů lyžování 1 550 Kč   5 z 7 dnů lyžování 1 750 Kč

Školy ubytované mimo naše chaty (ZŠ + SŠ):  1 den 650 Kč  4 z 5 dnů lyžování 1 750 Kč 5 z 7 dnů lyžování 1 950 Kč

10 + 1
skipas pro

instruktora školních
lyžařských kurzů
ZDARMA



CENÍKCENÍK

NÁZEV  CENA / POČET OSOB  POPIS

Dětské zážitkové 200 Kč / osoba do všech parků Mamutíkův vodní park,  
parky     Lesní zážitkový park, Pískový svět 

Mamutí horská  130 Kč / osoba (nahoru nebo dolů)   3 km dlouhá adrenalinová jízda až 12 metrů 
dráha  nad zemí plná zatáček a houpání

Letní sedačková  130 Kč / osoba (nahoru nebo dolů)  Cesta lanovkou k horské chatě Slaměnka 
lanovka    a Stezce v oblacích s možností využití 
   turistických tras v okolí

    180 Kč / osoba  Dřevěná lávka do oblak v délce 710 metrů 
Stezka v oblacích jízda 100metrovým tobogánem  s adrenalinovými atrakcemi
  50 Kč / osoba a informačními tabulemi naučné stezky 

SVO s MHD / LD nahoru                290 Kč / osoba

Sky Bridge 721 240 Kč / osoba Nejdelší visutý most na světě s naučnou 
   stezkou na zpáteční cestě

Stamichmanova  120 Kč / osoba (min. 10 osob) Podzemní štola a její prohlídka
štola  s možností zážitkové interaktivní hry

Horské koloběžky  220 Kč / osoba / 2 hodiny    Možnost projížďky po panoramatické trase  
  (min. 10 osob) s výhledy na masív Králického Sněžníku,    
   údolím a následně řeky Moravy

Lanový park  220 Kč / osoba (min. 15 osob)     4 trasy různých obtížností s vysokými 
  vysoké překážky překážkami, okruh s lanovými přejezdy 
                       120 Kč / osoba (min. 15 osob)         a dětský okruh 
  nízké překážky 
     
   Power Fan – skok volným pádem z výšky 
Power Fan  100 Kč / osoba   13 metrů s rychlým pádem 
   a jemným přistáním 

NÁZEV  CENA / POČET OSOB  POPIS

Double Big Swing 120 Kč / osoba Double Big Swing – obří houpačka pro 2 osoby, 
   která se zhoupne z výšky 13 metrů

Lezecká stěna  60 Kč / osoba / 15 minut  Dvě stěny adrenalinové věže s umělou 
  100 Kč / osoba / 1 hodina horolezeckou stěnou s úchyty 

Adrenalin  290 Kč / osoba 1 okruh v lanovém parku 
challenge  + 1 atrakce na adrenalinové věži    

Malý tubing 20 Kč / jízda (min. 10 osob) Jízda v nafouknutých kruzích  

Velký tubing 40 Kč / jízda (min. 10 osob) Jízda v kruzích na dráze
   s klopenými zatáčkami 

Bobová dráha  60 Kč / 1 jízda (min. 20 osob)  Celoroční adrenalinová jízda na 
U Slona  dvoumístném bobu v délce přes 1 km 

     Hřiště s umělým povrchem na volejbal, 
Multifunkční ubytovaní v penzionu Terezka ZDARMA nohejbal, badminton a další sporty
hřiště Terezka 2 hodiny / den Možnost zapůjčení sportovního
   vybavení 50 Kč/ ks



PROGRAMY A BALÍČKY
Nabízíme speciální tematické programy pro všechny věkové školní kategorie, 

a to polodenní i celodenní pod vedením zkušených instruktorů a animátorů. Všechny 

tematické balíčky můžeme připravit jako vícedenní programy v rámci kurzů či táborů.

LEGENDA:
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A
B C

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

PRVNÍ STUPEŃ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DRUHÝ STUPEŃ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STŘEDNÍ
ŠKOLA

JARO, LÉTO,
PODZIM

CELOROČNĚ
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Adrenalin Challenge (adrenalinová výzva)  

290 Kč/osoba (min 15 osob)
Délka programu: cca 1 – 2 hodiny

  1 x okruh v lanovém parku (dle výběru)
  1 x atrakce dle výběru na lezecké věži 

 (Double Big swing – obří 13 m vysoká houpačka, 
 Power Fun – krok do prázdna ze 13 metrů, lezecká 
 stěna)

AKTIVITY BALÍČKY
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Mountain Kick Scooters (Horské koloběžky)  

220 Kč/osoba (min 10 osob)
Délka programu: cca 2 – 3 hodiny

  Výlet na koloběžkách po nádherné vyhlídkové trase 
 vedoucí po úbočí masivu Králického Sněžníku a pak   
 údolím podél řeky Moravy. Fyzickou námahu budete 
 kompenzovat krásnými výhledy na vrchol Králického   
 Sněžníku a okolní krajinu.

  Délka trasy je 15 km. Výjezd lanovkou není v ceně.



Pašeráckou stezkou    
320 Kč/osoba (min. 15 osob)
Délka programu: 2 – 3 hodiny

  Zábavný program pro děti, který se odehrává v lese, kde 
 je lanový park a v jeho okolí.

  Děti budou spolupracovat ve skupinkách a v rámci 
 programu si vyzkouší i lezení na horolezecké stěně 
 a lanový okruh pro dospělé (dle zájmu). 

  Děti jsou během pohybu v lanovém parku a na lezecké   
 stěně bezpečně zajištěny a po celou dobu pod dohledem  
 školených instruktorů

  Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci dětí, jejich 
 kreativitu a rozšíří jejich znalosti o přírodě

Pašeráci jsou skupinky lidí nebo jednotlivci, kteří musí během tajného přesunu z místa na místo překonávat 
spoustu nástrah, fyzických i mentálních úkolů. Splněním takových úkolů získávají děti body, které na konci 
hry promění ti nejlepší v odměnu. Děti musí po celou dobu ve skupinkách spolupracovat, aby získaly body 
a dosáhly vysněného cíle.

  Program je určen pro děti 2. stupně ZŠ
  Je třeba objednat si konkrétní čas
  Je nutné mít pevnou obuv do lanového parku a okolního lesa

Aktivity:

  Seznámení s příběhem pašeráků
  Úkoly spojené s absolvováním okruhu v lanovém parku (nemusí všechny děti) a na lezecké stěně
  Šifry, odpovědi na otázky, hry na paměť a postřeh, zkouška smyslů
  Je důležitá týmová spolupráce dětí, kreativita a nadšení
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PROGRAMOVÉ BALÍČKY – ŠKOLY

Zachraňte mamutíka ze spárů lovců    
320 Kč/osoba (min. 15 osob)
Délka programu: 2 – 3 hodiny

  Zábavný program pro děti, který se odehrává v lese, kde 
 je lanový park a v jeho okolí.

  Děti budou spolupracovat ve skupinkách a v rámci 
 programu si vyzkouší i lezení na horolezecké stěně 
 a dětský lanový okruh (dle zájmu). 

  Děti jsou během pohybu v lanovém parku a na lezecké   
 stěně bezpečně zajištěny a po celou dobu pod dohledem  
 školených instruktorů

  Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci dětí, jejich 
 kreativitu, fyzické schopnosti, myšlení a rozšíří jejich 
 znalosti o přírodě

Mamutík byl uloven lovci, kteří jej drží na odlehlém místě bez vody a potravy. Mamutíka může vysvobodit 
skupinka dětí, která bude postupně plnit úkoly a tím zajistí Mamutíkovi potravu, pití a nakonec svobodu.

  Program je určen pro děti 1. stupně ZŠ
  Je třeba objednat si konkrétní čas
  Je nutné mít pevnou obuv do lanového parku a okolního lesa

Aktivity:

  Seznámení s příběhem
  Úkoly spojené s absolvováním dětského okruhu lanového parku (nemusí všechny děti) a na lezecké stěně
  Šifry, odpovědi na otázky, hry na paměť a postřeh, zkouška smyslů

1
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Mamutík na divokém západě    
320 Kč/osoba (min. 15 osob)
1 hodina program v Pískovém světě + celodenní vstupné 
do dětských zážitkových parků

  Atmosféra skutečného divokého západu 
  Archeologické vykopávky z dob mamutů, pískový 

 dopravník, rýžování zlata i odpočinek na houpačkách 
 a prolézačkách 

  Celodenní vstupné zahrnuje hodinový program, kterým 
 vás provede Mamutík, šerif a jeho pomocník

  Program hravou formou dětem připomene důležitost 
 vzájemné pomocí a poslušnosti

Na začátku programu si děti převezmou šerif s jeho pomocníkem, kteří seznámí děti s příběhem Mamutíka. 
Ten je odsouzen za nedodržování pravidel v pískovém světě. Zachránit ho může pouze skupina dětí, která 
zvládne splnit všechny zadané úkoly a odčinit tak Mamutíkovu vinu. 

  Program probíhá v celém areálu pískového světa.
  Délka programu je 1 hodina.
  Program je určen pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ
  Je třeba objednat na konkrétní čas

Aktivity:

  Seznámení s příběhem 
  Štafetové hry
  Úkoly pro šikovné ruce a chytré hlavy
  Rýžování zlata
  Sádrové odlitky
  Jmenování na šerifovi pomocníky

1

A
B C

Za tajemstvím Lesního království     
350 Kč/osoba (min. 15 osob)
1 hodina program ve vodním a lesním parku 
+ celodenní vstupné do dětských 
zážitkových parků

1
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B C

  Programem vás provede princezna Lesního království 
 a duch Kralického Sněžníku Stamichman

  Naučně zábavný pohádkový program určený pro 
 předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ

  Seznámení se 4 přírodními živly (voda, oheň, vzduch,   
 země)

  Poznání zákonitostí lesa a chování v něm
  V rámci vstupného mají děti možnost vyzkoušet malý 

 lanový park, velké vodní hřiště i kouzelné lesní domečky. 
 Zábavnou formou poznávají fyzikální zákony pochopitelné  
 i pro předškolní děti. 

Program za tajemstvím Lesního království probíhá v Mamutíkově lesním i vodním zážitkovém parku. 
Děti přivítá horský duch Stamichman společně s princeznou z lesního království. Společně s nimi se vydají 
plnit spoustu úkolů zaměřených na život v lese. Naučí se jak se v lese správně chovat a co je pro fungování 
lesa nezbytné. Úkoly jsou tematicky rozděleny do čtyř bloků - dle přírodních živlů (oheň - dobrý sluha, 
ale zlý pán, voda - koloběh vody, vzduch - fotosyntéza, země - rozklad látek v přírodě)

  Koloběh vody
  Vzduch - jak je důležitý pro náš život i pro celou planetu
  Doba rozkladu odpadků v přírodě
  Poznávání přírodnin
  Stopy zvířat



S Mamutíkem na dobrodružné výpravě     
320 Kč/osoba (min. 15 osob)
Délka programu: 3 hodiny

  Program pro děti plný adrenalinu, pohybu a řešení úkolů 
 v lanovém parku a jeho okolí

  Aktivity zaměřené na spolupráci, pomoc a kreativitu
  Program je zaměřen na bezpečný pohyb v přírodě, 

 základy první pomoci a znalosti o přírodě
  Děti jsou po celou dobu pod dohledem zkušených 

 a školených instruktorů

Mamutík vyrazil s dětmi na dobrodružnou výpravu do přírody, 
ale jsou s ním jen samé starosti. Děti plní různé fyzicky nebo 
mentálně náročné úkoly, aby Mamutíkovi při jeho komplika-
cích pomohly. Během programu děti spolupracují na řešení 
úkolů a získávají tak body. Po ukončení programu na děti 
čekají drobné odměny.

  Program je určen pro děti 1. a 2.stupně
  Je třeba objednat se na konkrétní čas
  Je nutné mít pevnou obuv do lanového parku a okolního lesa

Aktivity:

  Úkoly spojené s absolvováním okruhu v lanovém parku 
 a na lezecké stěně

  Kvízy, skládanky, soutěže na procvičení smyslů, postřehu,  
 vědomostí a fyzické zdatnosti

  Spolupráce dětí v týmu, kreativita, nadšení

1
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Pašeráci na Dolní Moravě     
490 Kč/osoba (min. 15 osob)
Délka programu: 3 hodiny

V této pohraniční oblasti má pašování velkou historii. Ověřte si 
své znalosti o tomto řemeslu, užijte si zábavu a zlepšete týmové 
a třídní vztahy.

Interaktivní teambuildingová hra perfektně vytvořená pro 
horské prostředí Dolní Moravy.

  Těšte se na kombinaci adrenalinu, fyzických výzev, 
 logických úkolů a mnoha dalších aktivit propojených 
 inovativní a zábavnou mobilní aplikací

  Týmy pomocí aplikace v telefonu plní úkoly, za jejichž 
 vyřešení získávají body

   Tým během hry naráží na rozmanité úkoly 
 – fyzické výzvy, hádanky, hlavolamy, šifry, úkoly na postřeh  
 a pozornost a další

  Mobilní aplikace sleduje aktuální polohu týmů, přiřazuje   
 zapeklité úkoly a umožňuje také vzájemnou komunikaci   
 týmů v terénu

  Týmová moderní hra oživuje klasický teambuidling svou   
 jednoduchostí, vizuální atraktivitou a zábavností
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  Program je určen pro studenty středních škol a žáky posledních ročníků ZŠ
  Je nutné objednat se na konkrétní den a čas
  Je třeba mít pevnou obuv, sportovní oblečení a dobrou náladu



Balíček pro nejmenší     
350 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)
Délka programu: 5 – 7 hod

harmonogram:
  9:00 – 11:30 Pískový svět - velké hřiště s horami zábavy

  12:00 – 13:00 Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným 
 režimem nebo z vlastních zásob

  13:00 – 17:00 Dětské zážitkové parky s programem
 - Naučně zábavný pohádkový program
 seznamující se 4 přírodními živly (voda, oheň,
 vzduch, země)

1
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Mamutíkovy zážitky s adrenalinem     
520 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)
Délka programu: 6 – 8 hod

harmonogram:
  9:00 – 11:30 Lanový park s programem 

 (Zachraňte mamutíka ze spárů lovců, Pašeráckou 
 stezkou, S mamutíkem na dobrodružné výpravě) 
 – Programy plné adrenalinu, pohybu a řešení úkolů 
 v lanovém parku, na lezecké stěně a v blízkém okolí

  12:00 – 13:00 Oběd - hlavní chod s polévkou 
 a pitným režimem nebo z vlastních zásob

  13:00 – 17:00 Dětské zážitkové parky - Mamutíkův 
 vodní park, Lesní zážitkový park, Pískový svět 
 - velká hřiště s horami zábavy



Adrenalin v oblacích i mezi stromy     
820 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)
Délka programu: 6 – 8 hod

harmonogram:
  9:00 – 11:30 Lanový park s programem 

 (Zachraňte mamutíka ze spárů lovců, Pašeráckou 
 stezkou, S mamutíkem na dobrodružné výpravě) 
 – Programy plné adrenalinu, pohybu a řešení 
 úkolů v lanovém parku, na lezecké stěně 
 a v blízkém okolí

  12:00 – 13:00 Oběd - hlavní chod s polévkou 
 a pitným režimem (výběr z 3 jídel) nebo 
 z vlastních zásob

  13:00 – 13:30 Výjezd lanovkou

  13:30 – 15:30 Sky Bridge721 – adrenalinová 
 procházka 95 m nad zemí přes nejdelší visutý 
 most na světě, poutavá interaktivní naučná stezka 
 cestou zpět

  15:30 – 16:00 Mamutí horská dráha - 3 km dlouhá 
 adrenalinová jízda až 12 metrů nad zemí plná zatáček 
 a houpání
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Do štoly a přes hory     
340 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)
Délka programu: 5 – 7 hod

harmonogram:
  9:00 – 10:30 Výšlap po modré turistické trase 

 ke štole

  10:30 – 11:30 Stamichmannova štola 
 – uranová podzemní štola a její prohlídka 
 s využitím zážitkové interaktivní hry pro mladší 
 i starší návštěvníky

  11:30 – 12:30 Výstup na Slaměnku

  12:30 – 13:30 Oběd - hlavní chod s polévkou 
 a pitným režimem nebo z vlastních zásob

  13:30 – 16:00 Horské koloběžky - projížďka po 
 panoramatické trase s výhledy na masív Králického 
 Sněžníku, údolím a následně podél řeky Moravy
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Projížďka za odměnu     
740 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)
Délka programu: 6 – 8 hod

harmonogram:
  9:00 – 11:00 Pěší výstup s výhledy po turistické trase 

 od parkoviště až ke Stezce v oblacích

  11:00 – 12:00 Stezka v oblacích - Dřevěná lávka do 
 oblak v délce 710 metrů s adrenalinovými atrakcemi
 a informačními tabulemi naučné stezky

  12:00 – 13:00 Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným 
 režimem nebo z vlastních zásob

  13:00 – 15:30 Horské koloběžky - projížďka po 
 panoramatické trase s výhledy na masív Králického 
 Sněžníku, údolím a následně podél řeky Moravy

Týmová výzva     
740 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)
Délka programu: 6 – 8 hod

harmonogram:
  9:00 – 12:00 Pašeráci - Interaktivní teambuildingová 

 hra perfektně vytvořená pro horské prostředí
 Dolní Moravy

  12:00 – 13:00 Oběd - hlavní chod s polévkou 
 a pitným režimem nebo z vlastních zásob

  13:00 – 16:00 Adrenalinová výzva v lanovém parku
 1 okruh v lanovém parku + 1 atrakce na
 adrenalinové věži
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Hedeč – Hora Matky Boží
Prohlídka poutního místa s klášterem vystavěného 
v r. 1710 s videoprojekcí o centralizačním klášteře. 
Klášter je vzdálen 6 km z Dolní Moravy.

VÝLETY DO OKOLÍ
Zajistíme dopravu minibusem pro všechny výlety i s případným doprovodem:

Rozhledna Klepý
pod Králickým Sněžníkem
Pěší výlety na nejvyšší vrcholy v okolí. Pod 
Králickým Sněžníkem pramení řeka Morava. 
Rozhledna Klepý stojí na českopolské hranici 
a nabízí výhledy do celého okolí.

Praha
2,5 hod.

Hradec Králové
1,15 hod.

Brno
2 hod.

Ostrava
2 hod.

Olomouc
1 hod.

DOLNÍ
MORAVA

Vojenské muzeum Králíky
a dělostřelecká tvrz Hůrka
Celoročně přístupná vojensko-historická expozice, 
věnovaná armádě a obraně státu - technika, vozidla, 
zbraně, munice, uniformy a dokumenty. To je stovky 
metrů vnitřních i venkovních expozičních ploch. Pro 
školní kolektivy na jednodenní výlet nabízí Vojenské 
muzeum speciální nabídku.

Kudy k nám
  Vlakem do Hanušovic, poté autobusem přes Králíky na Dolní Moravu 

  Přímým autobusem z Prahy, Hradce Králové do Králík, poté na Dolní Moravu
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 Okruh Mlýnice 
 (velký) 2,5 hod

2

Restaurace
Skalka



Kontakt
Horský resort Dolní Morava I Velká Morava 46 I 561 69 Dolní Morava

skoly@dolnimorava.cz I tel.: +420 732 144 851

www.dolnimorava.cz     dolnimorava


