Autobusové zájezdy
Pro kolektivy návštěvníků chaty JUNIOR v případě zájmu
zajistíme zajímavé autobusové zájezdy. Cena autobusu bude
dohodnuta předem.

Doporučujeme tyto zájezdy:
1.

Kunčice
–
Hanušovice
–
Pusté
Žibřidovice – Žárová – Velké Losiny –
Přemyslov – Nové Losiny – Branná –
Staré Město – Kunčice
prohlídka skvostu moravské renesance – zámku rodu
Žerotínů v Losinách
tamtéž prohlídka manufaktury na výrobu ručního
papíru a muzea historie a technologie této výroby
procházka rozlehlým lázeňským parkem
koupání v termálním bazénu
výstup na skálu Tři kameny s výhledem na masív
Kralického Sněžníku, Hrubého Jeseníku a okolí

2.

Kunčice – Ramzová – Pomezí – Kunčice
prohlídka krápníkových jeskyní Na Pomezí, Lázně
Lipová
výjezd sedačkovou lanovkou na Šerák, návštěva
horské chaty, pěší túra do Ramzové nebo návrat
zpět lanovkou

3.

Kunčice – Ramzová – lázně Jeseník –
Rejvíz – Noskova chata – Kunčice
prohlídka lázeňského města Jeseníka areálu lázní
turistická vycházka do přírodní rezervace Mechová
jezírka Rejvíz, návštěva Noskovy chaty

Kunčice

–

Červenohorské

sedlo

4.

autobusem, pěší túra /cca 25 km/ po
hřebeni Hrubého Jeseníku, Červená
hora – Keprník – Šerák – Ramzová –
Petříkov – Paprsek – Kunčice
prohlídka krápníkových jeskyní Na Pomezí, Lázně
Lipová
prohlídka lázeňského města Jeseníka areálu lázní

5.

Kunčice – Králíky – klášter Hedeč
koupání na otevřeném koupališti
prohlídka kláštera
Malá Morava – středisko zimních sportů

6.

Kunčice – Šumperk – Bílá Lhota –
Bouzov – Úsov – Kunčice
prohlídka rozlehlého parku vzácných dřevin v
Arboretu Bílá Lhota
středověký hrad Bouzov – romantické interiéry s
novogotickou výzdobou
vodní tvrz Úsov – středověká památka, muzeum
zbraní a loveckých trofejí

7.

Kunčice – Staré Město – Hanušovice –
Šumperk
návštěva okresního města-nákupy
koupání v plaveckém areálu /krytý a otevřený
bazén, sauna a další služby/
zájezd možno kombinovat s návštěvou Velkých Losin
/1./.

8.

Kunčice jsou poslední obec před naší
hranicí s Polskem. Na přání lze
uspořádat zájezd do Polska /Nysa,

Otmuchowská jezera, Klodsko apod./.
V případě zájmu turistů lze zájezdy 2.a 3.realizovat v jednom
dni.

