
                                             RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář   
                                              Zlatnická 7, Praha 1,  t/fax 235 310 114,  739 356 390 
                                              www.toulkyevropou.cz    kolektivy@toulkyevropou.cz   

Májové JESENÍKY s unikáty  
 
 
 

Termín: pátek 6. – neděle 8. května  
 
 

1.den: odjezd z Budyně nad Ohří / Roudnice ve 14 hodin, Prahy – Černého Mostu v 15 hodin 
transfer přes Pardubice – Svitavy do Malé Moravky na ubytování, večeře, 
http://www.hotelkamzik.cz/ubytovani-karlov 

 
 
 

2.den: po snídani odjezd směr Karlova Studánka, příprava na pěší výstup k dispozici mj. 
Pitný pavilon, geologická expozice, občerstvovny apod. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prad%C4%9Bd, https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlova_Stud%C3%A1nka 

 
 

 -  přejezd busem k chatě Barborka: výstup na nejvyšší horu Jeseníku Prad ěd (1.492 m), 
kruhový rozhled, TV vysílač - vyhlídková terasa, za vynikající viditelnosti výhled až do 
Krkonoš, Beskyd… Vysokých Tater- uvidíme☺ a odtud směr  

  chata Švýcárna, nejstarší horská chata v Hrubém Jeseníku, 1.304 m a dále směr finále 
 

 

Červenohorské sedlo  (862 m)…celkem jistě 12 km chůze! 
 
 

alternativně pro nechodiče / mokrá varianta:  
 

Lázně a město Jeseník : parky se sochami zakladatele lázní V.Priessnitze, jeho rodný dům 
a naučná stezka, pomníky národů (doklad mezinárodní proslulosti lázní):  
- Český, Maďarský, Polský, Francouzský, Jubilejní,…  
 
 

Lipová-lázn ě / jeskyn ě Na Pomezí : největší jeskynní systém v ČR s návštěv. trasou 550 m 
dlouhou, www.caves.cz, 110 Kč / 80 Kč senioři 65+)…zastávka na gáblík i nějaký relax 

 
 

- závěr dne společný: akvapark Velké Losiny  http://www.termaly-losiny.cz/, cca 300 Kč  
  odjezd na večeři a ubytování - volno 
 
 

3.den: po snídani odjezd směr  
 
 

Muzeum a ru ční papírna Velké Losiny  (kandidovala na zápis do UNESCO, vstupné 100 Kč: 
- exkurze po I. prohlídkovém okruhu: muzeum a nejatraktivnější části manufaktury, pohled na 
výrobní postup a návštěva autentických pracovišť, http://www.muzeumpapiru.cz/cz/  
 
 

přečerpávací nádrž elektrárny Dlouhé Strán ě, 
zařazená mezi 7 největších divů České republiky  
http://www.dlouhe-strane.cz, exkurze 3.000 Kč / skupinu 
 
 
 

Dolní Morava -Stezka v oblacích: unikátní stavba -  
návštěvníci se procházejí v korunách stromů s jedinečným 
výhledem na horské masívy v okolí – tvarem připomíná let 
nočního motýla, exkurze 240 Kč vč. zpáteční lanovky 

 
 
 

Cena 2.800 Kč zahrnuje: 
- 2x ubytování s polopenzí (večeře a snídaně) 
- doprava, infomateriál, sladké pokušení 
- pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
- 2 průvodci: Miroslav Hrdlička a o gastronomii Lucie Tvarůžková 
 


