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Eatery & Bakery

Restauracja z własną piekarnią serwuje dania 
z produktów sezonowych dostarczanych przez
miejscowych farmerów, z poszanowaniem dla przyrody.
Restauracja uzupełniła ofertę usług dziś już słynnego
ołomunieckiego hostelu Long Story Short, któremu hołd
oddały także światowe media – brytyjski The Guardian
oraz The New York Times.
 www.longstoryshort.cz

OŁOMUNIEC
Na gości czeka tu wiele zabytków,
wraz z kolumną wpisaną na listę
światowego dziedzictwa UNESCO,
romantyczne uliczki i zakątki, parki 
i ogrody, mnóstwo rozrywek,
dobrego jedzenia i picia. Nie przez
przypadek Ołomuniec jest nazywany
„małą Pragą”. Tu nie musicie obawiać
się tłumów i wygórowanych cen.
Ołomuniec oferuje jednocześnie
zakwaterowanie i gastronomię na
wysokim poziomie. I zdecydowanie
nie sposób się tutaj nudzić! 

Miasto uniwersyteckie Ołomuniec
jest, po Pradze, najrozleglejszą
miejską strefą zabytkową w
Czechach. Przewodnik turystyczny
Lonely Planet uznał nawet
Ołomuniec za nr 1 na liście ukrytych
skarbów Europy (50 Secret Gems 
of Europe).

www.stredni-morava.cz www.moraviaforyou.cz

https://www.longstoryshort.cz/eatery-bakery


Niezwykłe przeżycia w trakcie
jazdy furmanką wśród pięknej
przyrody Parku Krajo-
brazowego (CHKO)
Litovelské Pomoraví!

Podczas jazdy można
skosztować regionalnych
specjałów, poznać miejscowe
tradycje, dialekty i uroki
krajobrazu, a także rozerwać
się, rozwiązując quizy 
i zagadki. 
www.formanskevozy.cz

Furmanki 

Horka nad Moravou

Browar oferuje zwiedzanie,

kursy warzenia piwa, warsztaty

nalewania piwa beczkowego do

kufli, komentowane degustacje

(w tym łączenie piwa z whisky

Jameson). Na terenie obiektu

jest też wytwórnia kwargli, czyli

zgliwiałych serków, znanych pod

marką TVARGLE. To jedyny

oryginalny ser czeski, który jest

wyrabiany tylko w dwóch

miejscach w Czechach. 

www.tvarg.cz

Browar TVARG 
Velká Bystřice

Największy minibrowar regionu
ołomunieckiego, wytwórnia
kwargli (czes. tvarůžky),
wycieczki, degustacje,
warsztaty...

Portfolio minibrowaru obejmuje
różne style i specjały piwne. 

Lawendowe
produkty 
Ołomuniec, Úsov, Bezděkov

Produkty z lawendy bio są
wyrabiane w Gospodarstwie
Lawendowym w Bezděkovie, naszej
małej Prowansji. W Lawendowym
Bistro w Ołomuńcu i Úsovie warto
skosztować domowych deserów 
z lawendą, likierów, syropów albo 
na przykład lawendowego piwa.
Poza tym można tu oczywiście także
kupić pachnące lawendą kosmetyki.
www.levandulovystatek.cz

Czekoladziarnia
Troubelice
Troubelice

W rodzinnej czekoladziarni 
w Troubelicach czekolada jest
wytwarzana tradycyjnie. Głównym
surowcem do produkcji wysokiej
jakości czekolady są ziarna kakaowe,
najbardziej znane i najwyższej jakości
na świecie ziarna pochodzą
 z Ekwadoru. W połączeniu z masłem
kakaowym, cukrem trzcinowym
(panelą) i własnymi oryginalnymi
przepisami, powstają wytwarzane
ręcznie, wysokogatunkowe czekolady
i inne produkty.
www.cokoladovnatroubelice.cz

Sladovna
Apartments

Ołomuniec

Nowoczesne apartamenty
znajdują się 10 minut spacerem
od centrum miasta i tylko kilka
kroków od najpiękniejszego 
z ołomunieckich parków. 

Apartamenty działają na
zasadzie zakwaterowania
samoobsługowego. Oprócz
wygodnego łóżka, smart TV i Wi-
Fi, w każdym apartamencie jest
także w pełni wyposażona
kuchnia.
www.aptsladovna.cz

http://www.formanskevozy.cz/
https://www.tvarg.cz/
https://www.levandulovystatek.cz/
https://www.cokoladovnatroubelice.cz/
https://www.aptsladovna.cz/

