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Turistická ubytovna Olomouc
Kapacita: 29 lůžek (1× 2, 1× 5, 2x 11, nouzově až 34 lůžek)
K dispozici jsou postele s povlečením, jídelna, vybavená kuchyňka,
sprchy a WC.
Cena: 180 Kč za osobu a noc (slevy pro školy a školská zařízení nebo při
rezervaci celého pokoje).
Poloha
Samostatná ubytovna v centru města a přitom v přírodě (areál DDM)
s celoročním provozem. Po dohodě lze také pronajmout volnou kapacitu
tělocvičny, sál s kapacitou 150 míst, případně i menší klubovny.
Ve městě můžete navštívit:
Centrum lanových aktivit PROUD, krytý a venkovní bazén s tobogánem,
dráhový golf, památky starobylé Olomouce, např. Přemyslovský palác
(Národní kulturní památka, každou středu vstup zdarma), kostely, barokní
kašny a sousoší Nejsvětější trojice (památka UNESCO), Muzeum umění se
stálými expozicemi (Nizozemské malířství 16.–18. století, 100 let výtvarné
kultury v Olomouci) a krátkodobými výstavami, každou středu vstup
zdarma.
V okolí města:
přírodní koupaliště Poděbrady, Svatý Kopeček – poutní bazilika minor,
zoologická zahrada, hrady Šternberk a Bouzov, zámek v Náměšti na Hané,
CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčské a Mladečské jeskyně, skanzen lidové
architektury Příkazy, nenáročné dobře značené cyklostezky (lze využít
některé z půjčoven kol), sjezd Moravy na raftech Litovelským Pomoravím
až k DDM Olomouc.
Rádi vám připravíme program dle přání!

Turistická ubytovna Ochoz u Konice
Kapacita: 42 lůžek (3× 10 a 1× 12)
V létě 50 míst ve stanech s podsadou na tábořišti u budovy
K dispozici je vybavená kuchyň, jídelna, klubovna, sprchy a WC
Cena: 90 Kč na osobu a den, 500 Kč denně na provozní náklady
Poloha
Drahanská vrchovina – Rakovské údolí, s kyselkou na turistické značce
z Konice v lese asi 2 km od nejbližší vesnice. V místě je rybník, hřiště,
tábořiště, cca 15 km odtud je hrad Bouzov, 12 km Javořičské jeskyně,
10 km zámek a koupaliště Náměšť na Hané, 8 km koupaliště Stražisko,
35 km Moravský kras.
Vzdálenost od Olomouce: 35 km
Doprava: z Olomouce autobusem směr Raková – zastávka Rakůvka nebo
vlakem do Konice a odtud cca 4 km pěšky po turistické značce.

