
 

 

 
3. ročník Poznávání naší země 

Králíky - Dolní Morava - Dlouhé Stráně 

Ve dnech 1. – 4. 9. 2023 

 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy připravil ve spolupráci se 

zaměstnavatelem SŽ, ČD a ČD Cargo pro zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky kulturně sportovní akci 3. ročník Poznávání naší země. 

Akce se uskuteční v oblasti Kralického sněžníku. Ubytování je zajištěno 

v hotelu Poutní dům nad městečkem Králíky. Po celou dobu setkání je 

zajištěna polopenze. 

 



 

 

Cena akce 2.100,- Kč 

Doprava: Vlak, Místní autobus, Vlastní 

Příjezd na akci: od 14:00 hodin 

Ubytování: hotel Poutní dům 2 – 4 lůžka  

Rozdělení na ubytování provede organizátor. 

Strava: snídaně, večeře 

Přihlášení na akci bude probíhat telefonicky dne 1. 3. 2023 od 9:30 hod. na 

sekretariátu SOSaD, telefon 97 22 41 366. Při přihlášení bude potřeba nahlásit 

pro účely ubytování OP, trvalé bydliště, služební číslo zaměstnance, datum 

narození účastníků. 

Zároveň bude probíhat průzkum zájmu na účasti jednotlivých výletů. Výlety se 

musí potvrdit a zajistit vzhledem vytíženosti jednotlivých atrakcí dopředu. Na 

místě již nelze nic měnit ani doobjednat.   

Pro účastníky bude zajištěn program:  

1) Den - odjezd autobusem 9 hod. do areálu Dolní Morava, výjezd lanovkou 

ke Sky Bridge 721 (nejdelší visutá lávka na světě, výška 95 a délka 721 

metrů), přechod lávky v předem dohodnutý čas. Zpět do areálu Dolní 

Morava je možné potom sejít pěšky, sjet mamutí horskou dráhou nebo 

lanovkou (výběr nutné nahlásit při přihlášení). Zpátky na hotel místní 

dopravou nebo pěšky (cca 10 km).  

2) Den - odjezd autobusem v 9:00 hod. na vodní přečerpávací elektrárnu 

Dlouhé stráně, exkurze s výjezdem na dolní a horní nádrž, odjezd na 

hotel.  

Účastníci budou mít hrazeno:  

1) dopravu do areálu Dolní Morava, lanovou dráhu, vstup na Sky Bridge 

721, mamutí horskou dráhu.   

2) Doprava tam i zpět dlouhé stráně, vstup na exkurzi. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 


