
  

„…dla osób o mocnych nerwach” 

SKY BRIDGE 721 

C Z E C H Y 
 17 - 18.06.2023 r. 

SKY BRIDGE –www.dolnimorava.cz to najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie o długości 721 metrów, który wznosi się na wysokość 

95 metrów (w najwyższym punkcie) i wiedzie przez majestatyczną górską dolinę Mlýnský Potok dając tym samym odwiedzającym możliwość 

przeżycia niezwykłych i niezapomnianych wrażeń. Trasa mostu jest jednokierunkowa! 

ŚCIEŻKA W OBŁOKACH – to ścieżka o długości 710 metrów, ze szczytu której rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki na cały 

Masyw Śnieżniku z malowniczą doliną rzeki Moravy. Na miłośników przygody i zabawy czeka kilka pełnych adrenaliny atrakcji, m.in.: 

odpoczynkowa sieć tzw. „kropla”, stumetrowa zjeżdżalnia czy rękaw. 

KOLEJ LINOWA SNEZNIK – pozwala na przemieszczenie się 369 metrów w górę, na końcu której znajduje się masa górskich atrakcji, m.in.: 

most Sky Bridge 721, Ścieżka w Obłokach, Mamucia Kolejka Górska, Wypożyczalnia hulajnóg, Restauracja panoramiczna Skalka, Stylowa 

chata górska Slamenka oraz punkt startowy pieszych szlaków turystycznych i wycieczek rowerowych. 

 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki o godz.07.30. Przejazd autokarem do Czech do niewielkiej górskiej miejscowości Dolní Morava. Całodzienny 

program wg pakietu SKY– wjazd kolejką linową Sneznik, spacer po moście SKY BRIDGE, spacer po ścieżce  w obłokach, ,  zejście 

samodzielne.  Podczas wycieczki po wjechaniu kolejką na górę przewidujemy sporo czasu wolnego (oprócz czasu potrzebnego na przejście 

mostem i ścieżką)  –możliwość skorzystania z restauracji, barów czy samodzielnego odpoczynku na łonie natury. Po zejściu na parking – 

spotkanie z pilotem i przejazd do restauracji na obiad Przejazd w kierunku Ołomuńca – wieczorny spacer po mieście , czas wolny Nocny 

przejazd w kierunku Polski 

2 dzień: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wczesnoporannych. 

UWAGA! CENA TYLKO  80 zł/os*  
 *   cena po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA”, cena 230 zł dla niezrzeszonych w ZZ, pełny koszt 490 zł 

 

CENA OBEJMUJE: 

transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, DVD),  opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilota, BILET PAKIET SKY, 

w cenę pakietu wchodzi: przejazd kolejką w górę, wstęp na Ścieżkę w Obłokach, wstęp na most wiszący Sky Bridge 721 /zejście  

w dół samodzielnie/, ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), NNW 20000 PLN 

SIGNAL IDUNA, OBIAD W RESTAURACJI, podatek VAT. 

CENA NIE OBEJMUJE:  

świadczeń nie wymienionych w ofercie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl 

 (proszę podać: imiona i nazwisko/a, nr telefonu) oraz w biurze. 

Wpłata całości kwoty w biurze ZZ „KADRA” maks. do końca stycznia 2023 r.  

 
 UWAGI: Oferta skalkulowana dla grupy min 56 osób. Przypominamy o wygodnym obuwiu. 
Foto: Czech Tourism/materiały prasowe i Traveling Lifestyle 

ZZZZ  „„KKAADDRRAA””  ZZAAPPRRAASSZZAA  NNAA  WWYYCCIIEECCZZKKĘĘ  
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