
XI KRAJOZNAWCZY 
OGÓLNOPOLSKI RAJD 

ROWEROWY ENERGETYKÓW 
 

OŁOMUNIEC - CZECHY 2019

Zapraszamy w tym roku do Ołomuńca, miasta 
pałaców, świątyń i barokowych fontann. 

 
Nie zabraknie też pięknej przyrody na trasach 

naszych rowerowych wędrówek.  
 

Rajd rowerowy odbędzie się w dniach 
18-23 maja 2019 

 
Wzorem lat ubiegłych Rajd poza walorami 

turystycznymi zapewni 
wypoczynek. 

Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie www.szymerskitravel.pl 

5 noclegów w hostelu MiniPenzion Na 
Vyhlídce w miejscowości Hněvotín, na 
obrzeżach Ołomuńca, w pokojach 2-4 
osobowych z wspólnym salonem oraz 
wspólną łazienkę),
wyżywienie  HB  (śniadania na ośrodku, i 
obiady na trasach), w ośrodku do 
dyspozycji czajnik bezprzewodowy, 
wyposażona kuchnia, lodówka, kuchenka 
mikrofalowa), 
przewodnik na trasach,
ubezpieczenie, 

CENA 850 zł/os 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
płatne dodatkowo 



W H A T ' S  O N  S A L E ?  R E A D  O N !  

I DZIEŃ (18.05.19) 
Zakwaterowanie w godzinach popołudniowych. Obiad w Ołomuńcu.  
Wieczorem spotkanie z przewodnikiem i omówienie tras pod kątem
naszych zainteresowań i możliwości. 
Czas wolny, nocleg. 
      
II DZIEŃ (19.05.19) 
Śniadanie w Ośrodku. 9:00 wyjazd rowerami na trasę Ołomuniec-
Přerov-Prostějov-Ołomuniec.  
W Přerov  warto odwiedzić park miejskim Michalov, uznany za zabytek
kultury w 1992 r. 
Obiad w restauracji na trasie. 
20:00 ognisko i wspólne biesiadowanie, nocleg. 
 
III DZIEŃ (20.05.19)  
Śniadanie w Ośrodku. 9:00 wyjazd rowerami na trasę Ołomuniec-
Pěnčín-Náměšť na Hané-Cholina-Mladeč-Litovel-Ołomuniec.  
W Litowlu od 1893 roku warzone jest piwo a browar jest jednym  
z niewielu browarów czeskich, które warzą piwo "klasyczną" metodą. 
 
Náměšť na Hané słynie z majestatycznego kompleksu pałacowego. 
Obiad w restauracji na trasie. 
Wieczorem zapraszamy na tort urodzinowy i lampkę szampana oraz
kolację grillową Nocleg. 
 
IV DZIEŃ (21.05.19)  
Śniadanie w Ośrodku 9:00 wyjazd rowerami na trasę zaplanowano do
wyboru trasę górską lub zwiedzanie miasta Ołomuniec uznanego za
jedno z najpiękniejszych miast Europy. 
Rynek Górny z ratuszem oraz kolumną Trójcy Przenajświętszej
(wpisanej w 1992 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO) to
najbardziej rozpoznawalne symbole miasta. 
Obiad w restauracji na trasie. Nocleg. 
 
V DZIEŃ (22.05.19) 
Śniadanie w Ośrodku. 9:00 wyjazd rowerami na trasę Ołomuniec-Velká
Bystřice-Hlubočky-Hrubá Voda - tu zdecydujemy  
o dalszym przebiegu trasy 
Obiad w restauracji na trasie. 
Kolacja przy grillu i uroczyste zakończenie rajdu. Nocleg. 
 
VI DZIEŃ (23.05.19) 
Śniadanie w Ośrodku. Wyjazd samochodami w drogę powrotną do
domu 

Zgłoszenia na formularzu 
"Karta Zgłoszenia": 
biuro@szymerskitravel.pl  
 
Informacja: 
607-918-333 
 
Zgłoszenia do dnia 
10.05.2019 r. 
 
Wpłaty na konto 
BZWBK SA  
nr rachunku: 
97 1500 1012 1210 1015 
1075 0000 z dopiskiem 
„Rajd Rowerowy 2019" 


