
   Adrenalin park Bozeňov
Vzdálenost: 9 km od Zábřeha, Dolní Bušínov
Adrenalinový park Bozeňov je součástí areálu Rekreačního stře-
diska Bozeňov a nabízí širokou škálu možností aktivního trávení 
volného času pro děti a dospělé. Celoroční ubytování v penzionu 
s restaurací pro 80 osob a dětským koutkem. V letních měsících 
si můžete odpočinout v kempu u přehradní nádrže, kde je mož-
nost ubytování v chatkách, stanech či karavanech. 
Lanové centrum s 12-ti překážkami ve výšce 12 metrů nad zemí 

ukončené 40 metrů dlouhou lanovkou. 10 metrů vysoká  lezecká věž se 14-ti cestami, 
možnost lezení s instruktorem, půjčovna lezeckého vybavení, noční osvětlení. Lukostřel-
ba, americké foukačky, skákací boty a bungee trampolína. Pro nejmenší děti hřiště se 
14-ti hracími prvky včetně dřevěného prolézacího hradu nebo legendárních houpaček 
lodiček. Vybudována byla i Zážitková stezka pro seniory a vnoučata. Půjčovna kol. V zimní 
sezoně je možnost vyzkoušet ledopád a lezení na ledu.
Adrenalin park Bozeňov, Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 411 299
e-mail: bozenov@bozenov.cz, www.adrenalinbozenov.cz
otevírací doba: červen: víkendy 10.00–18.00, červenec–srpen: denně 10.00–18.00, 
v ostatní dny na objednávku, skupina minimálně 5 osob

Adrenalinový program Vodácká turistika

   Plavby po řece Moravě a Moravské Sázavě

Program CK PEŘEJ tours
Jednodenní a vícedenní výlety na řece Moravě  
na raftech či kánoích.
Služby: doprava účastníků ze Zábřeha na místo

 startu, zapůjčení vybavení, odborný doprovod
 instruktora, nocleh a pojištění účastníků.
Peřej tours Olomouc, Jiráskova 11, Olomouc, tel.: 585 314 087, 603 113 344, 
e-mail: perej@perej.cz, www. perej.cz, www.olomoucbiketour.cz

TYDRA – vodácká škola, půjčovna lodí
Vodácké dovolené a raftové výlety, výuka raftových dovedností. Vodácké kurzy.
Prodej kánoí a vodáckých doplňků. Jachting.
Pravidelné sobotní výlety po řece Moravě a Moravské Sázavě.
Kancelář: Šumavská 17, 787 01 Šumperk, Tel.: 775 766 765, www.tydra.cz

   Acrobat Park Aleše Valenty – Štíty

Vzdálenost: 12 km od Zábřeha, město Štíty
Celodenní vstupenka 390 Kč/osoba, speciální 
2 hodinová vstupenka 250 Kč/osoba.
Vstupenka  zahrnuje: vstup do sportovní části areálu, 
trampolíny, lyžařské nebo snowboardové skokanské 
můstky s bezpečným dopadem do vody, skokanskou 
věž nebo plážový volejbal. Možnost profesionálního 

trenéra. Půjčovna bot, lyží, vest, neoprénu a přileb.
Ubytování je přímo v areálu Acrobat Parku. V nabídce jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové 
pokoje o celkové kapacitě 39 míst. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny barevnými 
TV se satelitním příjmem, WiFi, kompletním sociálním zázemím a balkony s výhledem 
na můstky.
Restaurace nabízí klidné posezení v příjemném prostředí. Bohatá nabídka jídel a nápo-
jů. V létě možnost posezení na zahrádce s kapacitou 100 míst a exkluzivním výhledem 
přímo na sportovní areál. Vnitřní kapacita restaurace je 50 míst. Vhodné pro konání  
rodinných oslav, firemních večírků či jiných příležitostí. Pro sportovce, milovníky adrenali-
nových sportů a děti připravuje Acrobat Park každý rok různé typy prázdninových kempů 
s trampolínou, skákáním a dalšími aktivitami. Vše pod vedením špičkových odborníků! 
Acrobat Park dále nabízí Adrenalinové víkendové pobyty (pro 2 osoby) „Jump and Stay“ 
nebo „4 denní kemp“ pro děti i dospělé. Tyto výhodné programy nabízí výraznou slevu  
na ubytování, využití sportoviště a profesionální trenéry. 
Acrobat Park Štíty je otevřen celoročně
sezónní otevírací doba sportovní části je: červen–říjen: pondělí–neděle 9.00–19.00 
tel.: 737 189 351, e-mail: info@acrobatpark.com, www.acrobatpark.com

Rybářský program

   Zábřeh a okolí
Nádrže a rybníky mikroregionu 
Zábřežsko nabízejí pstruhové  
i mimopstruhové revíry.

Mimopstruhové rybářské revíry: 
NÁDRŽ NEMILKA 1 A
Revír tvoří: vodní nádrž Nemilka.  
K revíru patří část potoka Nemilka  
od vtoku do nádrže, až k silničnímu 

mostu Zábřeh – Kosov, který je hájený. Míra kapra je 40 cm, míra štiky je 50 cm.
Na revíru je omezen denní počet 20ti chytajících místenkou.
SÁZAVA MORAVSKÁ 1 A
Revír tvoří: nádrž Oborník v Zábřehu. Míra kapra je 40 cm, míra štiky je 50 cm.
Pstruhové rybářské revíry: SÁZAVA MORAVSKÁ 2 P
Přítok Moravy. Od jezu Lupěné až po most silnice Hynčina – Hoštejn. V úseku od jezu  
v obci Lupěné po železniční most nad obcí Hněvkov je lov přívlačí zakázán a lov loso-
sovitých ryb a lipana povolen jen na umělou mušku.

Prodej povolenek pro rybáře na Nemilku – Trafika U Kylarů, nám. Osvobození 24, 
tel.: 583 450 440
Povolenky vydává: MO ČRS Zábřeh, Severovýchod 16, 789 01 Zábřeh
tel.: 725 300 242, e-mail: crs.zabreh@seznam.cz, http://sweb.cz/crs.zabreh/


