
JESENÍKY - fakultativní nabídka zážitků  

CK ATIS a.s. ve spolupráci s Euroregione  m Praděd připravili pro klienty  

vybarných ubytovacích zařízení možnost užít si „netradiční zážitky“ spojené  

s rukodělnou výrobou v oblasti Jeseníků. 

K pobytů u níže uvedených partnerských ubytovací zařízení si můžete zakoupit 

„zážitkový žeton Praděded“:   

Hotel ♥♥♥♥ PRADĚD THAMM - Zlaté Hory   Hotel ♥♥♥ SCHAUMANNŮV DVŮR - Karlovice 

Horský hotel ♥♥♥♥ VIDLY - Vidly   Hotel ♥♥♥♥ HELIOS - Lipová - Lázně    

Horský hotel ♥♥♥♥ BRANS - Malá Morávka   Hotel ♥♥♥  TOČ – Lipová - lázně 

Penzion ♥♥♥♥ BĚLA - Bělá pod Pradědem 

Zážitkový ženton Praděd můžete poté směnit za některý z uvedených zážitků:  

NEDĚLNÍ ŠKOLA ŘEMESEL - Stránské 

• zážitek: vyzkoušení výroby dekorativního předmětu z vlny Valašských ovcí (podložka, panenka),                       

požadovaný počet žetonů: 2 žetony 

• zážitek: ochutnávka dobrot z farmy (chléb, sýr nebo pomazánka), požadovaný počet žetonů: 1 žeton 

VITŘÁŽOVÁ MANUFAKTURA - Vrbno pod Pradědem 

• zážitek: zhotovení vlastního mozaikového šperku z originálních opálových skel, doba výroby cca 45 min, 

požadovaný počet žetonů: 5 žetonů 

SKLÁŘSKÁ HUŤ TOMI - Vrbno pod Pradědem 

• zážitek: vyzkoušení foukání skla do formy a k tomu skleněná placka s logem sklářské huti,                                

požadovaný počet žetonů: 1 žeton 

KOZÍ FARMA U NÝDRLŮ - Stará Červená Voda 

• zážitek: ochutnávka kozích sýrů a prohlídka farmy s výkladem, požadovaný počet žetonů: 1 žeton 

OVČÍRNA - Domašov 

• zážitek: ochutnávka ovčích a kravských sýrů ve váze 100 g, požadovaný počet žetonů: 1 žeton 

• zážitek: prohlídka zemědělského muzea s výkladem, požadovaný počet žetonů: 1 žeton 

Žeton PRADĚD – jak funguje: 

• přikupte si k Vašemu pobytu ve výše uvedených ubytovacích zařízení požadovaný počet zážitkových    

  žetonů Praděd (uvedený počet žetonů na daný zážitek je uveden na 1 osobu, tzn. bude-li chtít zážitek  

  více osob, je nutné zakoupit požadovaný počet žetonů pro všechny osoby) 

• prodejní cena jednoho žetonu Praděd činí á 40,- Kč 

• po zaplacení pobytu vč. zakoupených žetonů Vám CK ATIS zašle „voucher - ubytovací poukaz“, kde  

  budou podrobnější informace a kontakty na jednotlivé poskytovatele zážitků spolu s instrukcemi, jak se na  

  čerpání zážitku objednat 

• zakoupené zážitkové žetony Praděd obdržíte poštou od našeho partnera Euroregion Praděd, Vrbno pod  

  Pradědem na kontaktní adresu uvedenou v Smlouvě o zájezdu / pobytu 

• příslušný počet žetonů poté odevzdáte provozovateli zážitků před čerpáním daného zážitku (je nutná  

  předchozí telefonická domluva s jednotlivým provozovateli). CK a Euroregion Praděd nezodpovídá za  

  případné uzavření jednotlivých provozů. 

• nevyčerpané žetony se zpět neproplácí a jejich hodnota propadá 

• žetony nelze zakoupit samostatně bez pobytu v některém z výše uvedených ubytovacích zařízení, ani na 

recepci daného ubytovacího zařízení. Musí být zakoupeny v CK 

 

ATIS a.s., www.atis.cz, dispecink@atis.cz, tel.: 554 787 111 (po-čt 7.30 - 18.00 hod, pá do 17.00 hod) 

http://www.atis.cz/detail-hotelu/praded-thamm-zlate-hory-h2689r16
http://www.atis.cz/detail-hotelu/schaumannuv-dvur-karlovice-h1360r16
http://www.atis.cz/detail-hotelu/vidly-vidly-h1897r16/
http://www.atis.cz/detail-hotelu/helios-lipova-lazne-h2685r16
http://www.atis.cz/detail-hotelu/brans-mala-moravka-h2594r16
http://www.atis.cz/detail-hotelu/toc-lipova-lazne-h2795r16
http://www.atis.cz/detail-hotelu/bela-bela-pod-pradedem-h2005r16/
http://www.stranske.websnadno.cz/
http://www.vitraze-sperky.cz/
http://www.sklarnatomi.cz/
http://www.kozifarmaunydrlu.cz/
http://www.atis.cz/
mailto:dispecink@atis.cz

