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ČUČORIEDKOVÉ HODY – NAJVYŠŠIA HORA MORAVY PRADĚD  
       – MECHOVÉ JAZIERKO REJVÍZ – KÚPELE JESENÍK –  
 horná nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne DLHÉ STRÁNE 
 
 

PROGRAM: 

1.deň: 15.08.2020 – sobota 
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Čadcu, Frýdek-Místek-Opavu a Bruntál do Malej Morávky, kde sa konajú tradičné 

Čučoriedkové hody: v stánkoch ponúkajú remeselnícke výrobky s čučoriedkovou tématikou, čučoriedkové koláče, 
trubičky, syry, klobásy, marmelády, čučoriedkové víno, pivo, pálenka a limonáda, koná sa súťaž  

v jedení čučoriedkových knedlíkov a miestne reštaurácie ponúkajú špeciality z čučoriedok. 

10:00 hod osobné voľno na nákup suvenírov a obed 
12:30 hod presun autobusom do malebného horského  kúpeľného mestečka Karlova Studánka,  

ktoré má čisté ovzdušie porovnateľné s alpským prostredím.  
Najvyššie položené kúpele Českej republiky majú kúpeľné domy,  

hotely a reštaurácie postavené v originálnom horskom štýle.  
Kúpele sú moderné, ale vďaka svojej architektúre pôsobia starobylo.  

 

13:00 hod pokračovanie autobusom na Ovčárnu, pešia turistika  
na Praděd, najvyššiu horu Moravy. 

 
Vyznávači náročnejšej turistiky môžu absolvovať výstup na Praděd  

údolím Bielej Opavy s rebríkmi, schodami a mostíkmi. /9 km, cca 4 hod/ 

 
18:00 hod pokračovanie autobusom na Rejvíz, ubytovanie, večera. 

 
 

 
2.deň: 16.08.2020 - nedeľa 

 

07:30 hod raňajky v mieste ubytovania 

08:00 hod pešia prechádzka po Rejvíze, ktorý je považovaný za najmalebnejšiu horskú osadu v Jeseníkoch. 
Vďaka dobre zachovaným a udržiavaným dreveniciam bol vyhlásený za pamiatkovú zónu. 

Napriek tomu ponúka návštevníkom všetko, čo potrebujú: pohodlné ubytovanie, dobré reštaurácie,  

možnosť nákupu potravín, chodníky pre peších aj cyklistov,  v zime nenáročné lyžovanie. 
Najväčšou atrakciou je nesporne prechádzka po náučnom chodníku ku mechovému jazierku. 

Národná prírodná rezervácia Rejvíz je najväčším moravským rašelinišťom. 
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10:00 hod pokračovanie do mesta Jeseník 

10:30 hod prechádzka ku súsošiu Vincenza Priessnitza, zakladateľa modernej vodoliečby  
                a prehliadka historického centra mesta s Vodnou Tvrzou a Katovňou, v ktorej dnes sídli 

informačné stredisko. 

 
11:30 hod presun do Kúpeľov Jeseník, prechádzka po kúpeľnom meste a parku, kde založil Vincenz Priessnitz 

                prvé vodoliečbné kúpele na svete a navštevovali ich významné osobnosti, napríklad Ferenz Liszt,  
či spisovateľ Gogoľ. Meraním bolo zistené, že Kúpele Jeseník sú na treťom mieste na svete v účinnosti prírodných 

liečivých zdrojov po americkom Carlsbade a rakúskom Bad Gasteine. 

 
12:30 hod osobné voľno na obed /zabezpečíme rezerváciu miest/ 

13:30 hod pokračovanie autobusom k údolnej stanici lanovky na Medvediu horu 
14:00 hod jazda 6-sedačkovou lanovkou a minibusom  

              ku hornej nádrži prečerpávacej vodnej elektrárne Dlhé Stráne 
              /bez exkurzie v elektrárni/, návrat do údolia, krátke osobné voľno na občerstvenie 

16:30 hod pokračovanie v ceste, fotostop vo Veľkých Losinách / ručná papiereň a zámok/ 

21:00 hod predpokladaný návrat do Žiliny 
 

 
Cena: 99 eur/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie hotel 3*, večeru, raňajky a sprievodcu CK 

 

Nepovinný príplatok: Union zájazdové poistenie 4 €/ osoba 
 

                              lanovka a minibus na hornú nádrž upresníme na jar 2020  
                                                                                informačné ceny z r. 2019  

                                                                                dosp.os. 17,50 €, senior + 63 r. 16 € 
                               

 

Výdavok na mieste: vstupné na náučný chodník Rejvíz upresníme na jar 2020  
                             informačná cena z r. 2019 = 30 Kč 

 
 

 

Záujem o tento zájazd prosíme nahlásiť čo najskôr.  
Počet miest je obmedzený na maximálny počet 30 osôb. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION. 
 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
 

 


