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.

Cyklotrasy
a/ Pro menší děti:
1. Kunčice 650m, sjezd do Květné, vpravo na Seninku, za
kostelem vlevo přes potok polní cestou do Nového
Rumburku, asi po 3 km vlevo asfaltovou cestou do Květné
a Kunčic k chatě Junior. Celková délka trasy je 12 km.
2. Kunčice, Staré Město, směr na Hanušovice po 2 km odbočka
vpravo na Chrastice a Hynčice pod Sušinou, po žluté tur.
značce kolem bunkrů na Štvanici 866m, sjezd do
Stříbrnic, Květnou, Kunčice a k Junioru. Celková délka
trasy je 17 km.

b/ Pro starší děti:
1. Kunčice, Staré Město na křižovatce vlevo na Malé a Velké
Vrbno, za chatou Olšankou po žluté turistické značce
prudké stoupání na chatu Paprsek 1004 m /občerstvení a
krásné výhledy na hřeben Jeseníků/. Sjezd po lesní
asfaltce do Kunčic k Junioru /pozor na těžbu a svoz
dřeva !!/ Celková délka trasy je 20 km, převýšení 350 m
.

c/ Pro zdatnější cyklisty:
1. Kunčice, Staré Město, Chrastice, Hynčice pod Sušinou,

Návrší – chata, možnost pohoštění, prudký sjezd po
červené tur. značce do Seninky, Květné, Kunčic k
Junioru. Celková délka trasy 32 km.
2. Kunčice, Staré Město, Šléglov, Vikantice, Branná,
Ostružná, Petříkov, Paprsek – 1004m, možnost
občerstvení, krásné výhledy na hřeben Jeseníků, sjezd
lesní asfaltovou cestou do Kunčic k Junioru. Celková
délka trasy 35 km, převýšení 450m.

Pěší turistika
Výstup na Kralický Sněžník (1423m.n.m.)
Na výlet na Kralický Sněžník z chaty Junior se vydáme po
modrém turistickém značení od železniční stanice ve Starém
Městě. Po modré značce dojdeme kolem pevnůstek do Stříbrnic.
Odtud pokračujeme po žluté turistické značce a vystoupáme
k chatě Návrší, kde se můžeme občerstvit. Od chaty Návrší se
stále držíme žluté značky až k rozcestí Nad Adéliným pramenem.
Na rozcestí se napojíme na modrou značku. Ta nás zatáčkami
přiblíží k Polské hranici a dovede až na Kralický Sněžník, z
jehož vrcholu nás čeká krásný výhled na hřeben Hrubého
Jeseníku a Orlické hory. Z Kralického Sněžníku se vracíme
stejnou cestou zpět až na rozcestí Nad Adéliným pramenem.
Odtud pokračujeme po modré značce lesní cestou, po které se
dostaneme k místu zvanému Kaplička. Od Kapličky stále klesáme
po modré značce až do Stříbrnic a Starého Města.
Délka trasy: 22,95 km
Úsek cesty typu: „Pěší“ 4,15 km (18%),“Lesní/polní“
11,55 km(50%),“ Vozová“3,8 km(17%),“Silnice 3.třídy/MK“
3,45 km (15%)

Maximální výška: 1423 m.n.nm. (Kralický Sněžník“)
Minimální výška: 518m.n.m. (Staré Město p. Sněžníkem.žst.)
Převýšení: 905 m
Náročnost: náročná trasa
Občerstvení: Staré Město-restaurace, chata Návrší
Pozoruhodnosti: Staré Město pod Sněžníkem – renesanční
radnice a kostel, po cestě do Stříbrnic – pevnůstky,
Kralický Sněžník – výhledy, socha slona pod vrcholem

Další zajímavé turistické vycházky,
vhodné i pro lyžařskou turistiku
1. Od chaty Junior do Krupského sedla 800 m. Zde po žluté
turistické značce nad sjezdovkami do Květnépřes potok do
Starého Města a zpět po Kunčických lávkách na chatu
Junior. Celková délka trasy cca 10 km. Převýšení 150 m.
2. Od chaty Junior do Krupského sedla 800m., vpravo po
žluté tur. značce pod Kunčickou horou (943 m.). Zde
vlevo po červené tur. značce k hájovně nad Seninkou a
dále po červené směrem na Králický Sněžník1423 m. Zpět
přes chatu Návrší kde je možnost občerstvení
přes Stříbrnice, Květnou, Kunčice na chatu Junior.
Celková délka trati cca 26 km. Převýšení asi 700m.
Náročná trasa – celodenní!
3. Z

chaty

Junior

přes

Kunčice,

Květnou,

Stříbrnice

na chatu Návrší (980 m). Možnost občerstvení. Dále po
značené vrstevnici směrem na Hynčice pod Sušinou. U
horní stanice vleku v Hynčicích vlevo na Štvanici(866
m), sjezd do Hynčic. U chaty Sněženka možnost
občerstvení. Asi po 500 m vlevo směrem přes Štěpánov do
Starého Města, Kunčic a Junior. Celková délka trasy asi
20 km. Převýšení asi 280 m.

4. Z chaty Junior dolů ke Kunčickému potoku. U seníku vlevo
po asfaltové cestě směrem na chatu Paprsek. Asi po 1000
m vlevo lesní neznačenou cestou na rozcestník pod
Kunčickou horou 943 m a zde vpravo po červené turistické
značce přes Medvědí boudu, Růžovou boudu na
chatu Paprsek (1024 m), kde je možnost občerstvení. Zpět
je možno sejít po asfaltové cestě údolím Kunčického
potoka do Kunčic na chatu Junior. Celková délka trasy
asi 18 km. Převýšení asi 300 m.
5. Z c h a t y J u n i o r n e z n a č e n o u c e s t o u d o K r u p s k é h o
sedla (800m). Vpravo po žluté turistické značce na
rozcestí pod Kunčickou horou (943m). Zde vlevo po
červené turistické značce na Kladské sedlo (800 m) a
hranici s Polskem. Zpět po asfaltové cestě do Seninky,
za kostelem vlevo přes potok neoznačenou cestou do
Stříbrnic, Květné a traverse nad sjezdovkami po žluté
turistické značce do Krupského sedla a vpravo dolů na
chatu Junior. Celková délka trasy asi 18 km. Převýšení
asi 250 m.
6. Z c h a t y J u n i o r ú d o l í m K u n č i c k é h o p o t o k a n a
chatu Paprsek (1024 m), kde je možnost občerstvení. Zpět
po zelené turistické značce přes Větrov (919 m), Starý
kopec (830 m) prudším sjezdem kolem zotavovny Morava do
Starého Města. Zpět po kunčických loukách do Kunčic a na
chatu Junior. Celková délka trasy asi 18 km. Převýšení
asi 300 m.
7. Od chaty Junior dolů ke Kunčickému potoku, u seníku
vlevo směrem na Paprsek. Asi po 1,5 km vpravo přes potok
neznačenou cestou po vrstevnici doAndělského údolí a
podél potoku Bystřice k zotavovně Morava a do Starého
Města, kde je možnost občerstvení. Zpět po kunčických
pláních do Kunčic na chatu Junior. Celková délka trasy
asi 15 km. Převýšení asi 80 m.
8. Z

chaty

Paprsek

je

možno

pokračovat

po

značené

turistické stezce do zimních středisek na Petříkov,
Ramzovou a Ostružnou. Z Ostružné po zelené turistické
značce na Ostružník, Císařskou boudu, Paprsek a po cestě
v údolí Kunčického potoka zpět do Kunčic na chatu
Junior. Celková délka trasy asi 32 km. Převýšení asi 700
m. Náročná trasa – celodenní!!!

Volný
čas
aktivity

a

sportovní

Zařízení chaty a hřišť lze využít pro
sportovní aktivity dětí a dospělých:
hřiště s umělým povrchem pro basketbal, tenis, volejbal,
golf, florbal, zábavné hry
přírodní hřiště pro kopanou
bazén s vyhřívanou vodou a filtrací (8x4m)
tělocvična 8x8m (letní období), stolní tenis
vyjížďky na koních
kratší i delší vycházky do okolí
cykloturistika (úschovna kol)
v zimním období lyžařské vleky pro začinající a náročné
lyžaře (viz. lyžování)

Pro náročné hosty, kolektivy firem,
podniků a skupiny důchodců zajistíme
zajímavé pobavení na zvláštní objednávku

a dohodnuté ceny:
živou hudbu pro večerní zábavu
opekání skopce (selete) na rožni
venkovskou zabíjačku s vepřovými hody
vyjížďky na koních

