
Jeseník, Priessnitzovy 
léčebné lázně
Klimatické lázně s mimořádně příz-
nivými podmínkami pro léčbu, rela-
xaci a odpočinek. Léčení horních 
a dolních cest dýchacích, potížích 
krevního oběhu, nervové soustavy 
a vegetativního nervstva. V blízkém 
okolí vyvěrá ze země na 80 registro-
vaných a pojmenovaných pramenů.
tel.: IC – 584 491 470, 584 491 114 
www.priessnitz.cz

Lipová–lázně, Lázně Dolní 
Lipová
Lázně vyhlášené úspěchy při léčbě 
kožních chorob, obezity a cukrovky.
Jako návštěvníci můžete v nádher-
ném prostředí prožít relaxační či 
rekondiční pobyty. 
tel.: 584 421 351, www.lazne.cz

Česká Ves, Aqua Centrum
Krytý bazén (25 x 10 m), restaura-
ce, masáže. V letním období je 
k dispozici hřiště, volejbal, ruské kuželky. tel.: 584 428 186
www.oblibene.com

Bělá pod Pradědem, Relaxcentrum Domašov
Bowling, squash, bazén, sauna, minigolf, volejbal, tenis, nohejbal, 
streetball, badminton, softtenis, masáže, solárium, fi tness, míčová 
stěna, ruské kuželky, dětské hřiště, petanque, stolní hry, stolní tenis, 
stolní fotbal. tel.: 584 452 521, www.relaxdomasov.com

Jeseník, Jesenické koupaliště
Městské otevřené koupaliště (2 x 20 x 50 m) nabízí beachvolejbalo-
vé hřiště, nohejbalové hřiště, nekrytý bazén, koupaliště pro děti 
i dospělé, bufet pro rychlé občerstvení, fi tcentrum, saunu, kavárnu, 
restauraci, hernu s kulečníkem. tel.: 584 412 372

Jeseník, Squash Bowling 
Centrum
tel.: 584 402 012, www.ranc-orel.cz/sbc/

Česká Ves, Adrenalin park
Vysoké lanové překážky a obří hou-
pačka, terénní čtyřkolky, jízda na koních, 
paintball,výlet na kánoi, adrenalin tower 
(horolezecká stěna), bungee trampolína, 
lukostřelba, obří lanovka, provazová síť 
a dětský park. 
tel.: 731 543 237, www.adrenalin-park.cz

Kde si užijete!

Kde se dobře vaří  !

turistické lokality

Jesenicko

www.jeseniky-tourism.cz

Olomouc

Kdy je dobré přijet!
27. 4.–3. 5. 2008, Zahájení turis-
ticko-lázeňské sezony 2008
Jeseník
lidový jarmark, kulturní program
jesenických souborů, setkání partner-
ských měst v Jeseníku, příjezd družiny 
Vincenze Priessnitze, tel.: 584 411 254, 
777 871 414, www.mkzjes.cz

1.–2. 8. 2008, Jeseník se baví 
2008, Jeseník
oslavy léta ve městě Jeseníku, tel.: 777 823 611
www.mkzjes.cz

30. 8. 2008, MTB Maraton Priessnitzova 60 ČS
tel.: 777 604 672, www.priessnitzova60.net

6. 9. 2008, Jesenické dožínky 2008, Bělá pod Pradědem
Ukončení sezony žní, dožínkový průvod, místní speciality, soutěže
tel.: 721 354 260

25. 10. 2008, Poslední kilometr sezony 2008
tel.: 777 604 672, www.priessnitzova60.net

Bělá pod Pradědem, Hotel Stará Pošta ***
tel.: 584 420 176, www.hotel-staraposta.cz

Jeseník, Penzion Křížový vrch
tel.: 584 402 063, www.nalov.cz/restaurace/

Jeseník, Penzion U Petra
tel.: 584 411 898, www.upetra.cz

Horní Lipová, Penzion Kovárna
tel.: 584 421 613, www.penzionkovarna.cz

Česká Ves, Hotel Zlatý chlum
tel.: 584 492 911, www.hotel-zlatychlum.cz/

Česká Ves, Ranč Orel, Steak Saloon
stylová restaurace zaměřená na steaky 
a mexickou kuchyni, tel.: 607 116 291
http://www.ranc-orel.cz/cs

Informační centrum Jesenicka
obchodní centrum Alkron – Palackého 2/1431
Jeseník
tel.: 584 498 155, 584 459 514
www.jesenicko.eu
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turistická lokalita

Jesenicko

Centra lokality: Jeseník – www.jesenicko.eu
Lipová-lázně – www.lipova-lazne.cz, Česká Ves – www.cves.cz

Jesenicko je místem zdravé přírody s dlouholetou tradicí lázeňské 
péče. Je to kraj Vincenze Priessnitze. Je ideálním výchozím bodem 
nevšedních turistických  i cyklistických výletů. Je místem, které 
uspokojí i milovníky historie  nebo adrenalinových sportů a zábavy.

Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka
Historie, kultura a příroda Jesenicka. Rozsáhlá expozice geologie 
a mineralogie Jesenicka a expozice historie jesenického regionu 
od pravěku, dokladů hornictví, kamenictví a vápenictví a také 
lázeňství. tel.: 584 401 070, www.muzeum.jesenik.net

Jeseník, Rozhledna Zlatý chlum 

Atraktivní kamenná rozhledna v nadmořské výšce 
875 metrů, výška věže 26 m. Oblíbený cíl vycházek 
do okolí Jeseníku. V sezoně i možnost občerstvení. 
tel.: 603 509 943, www.zlatychlum.cz

Jeseník, Kaplička Křížový vrch
s pěknou vyhlídkou na Jeseník a Lipovou.
671 m n. m., tel.: 584 402 063, www.krizovyvrch.cz

Lipová–lázně, Jeskyně Na Pomezí
500 m dlouhá trasa, typické krasové jevy 
jsou tlakové obří hrnce, nátekové útvary, 
mohutné členité krápníky a tajemná jezírka
otevřeno: duben–říjen út–ne 9.00–16.00 hod. 
tel.: 584 421 284, www.caves.cz 

Písečná, Jeskyně Na Špičáku
Nejstarší písemně doložená jeskyně ve 
střední Evropě. Poprvé se o ní psalo již v roce 1430. Celá prohlíd-
ková trasa, dlouhá 230 metrů, je bezbariérově upravená. otevírací 
doba: duben–říjen út–ne 9.00–16.00 hod. tel.: 584 423 129, 
602 295 562, www.caves.cz

Lipová–lázně, Muzeum Johanna Schrotha 
Multifunkční středisko. Muzejní část je zaměřena na lázeňství v obci 
a předválečný i poválečný vývoj obce. Další část muzea slouží jako 
Informační centrum. tel.: 584 421 209, www.ic-lipova.cz

Česká Ves, Muzeum veteránů 
Stálá expozice historických motocyklů, klubové trofeje, historický 
nábytek. otevírací doba: květen, září: ne 11.00–16.30 hod., 
červen–srpen: po–ne 11.00–17.00 hod., tel.: 584 428 404, 776 188 684
www.veteranklub.cz

Česká Ves, Ranč Orel
Vychutnejte si jedinečné zážitky v koňském sed-
le! Projížďky na koních na turistické jízdárně 
i v terénu, možnost krátkých či celodenních výle-
tů na koni s obědem i noclehem. Čeká na Vás 
různě obtížný terén, náročnost a rychlost bude 
přizpůsobena Vašim jezdeckým schopnostem. 
tel.: 607 116 291, www.ranc-orel.cz/cs

Jeseník, Křížový vrch – Jeseník, 550 m n. m.

Dvě sjezdové tratě, délka 265–340 m, převýšení 70–80m. Umístění 
na svahu Fučík východně nad městem. www.jeseniky.net

Filipovice, Skipark 
Filipovice, 690 m n. m.
Tři sjezdové tratě, bezplatné
parkování, lyžařská škola, 
půjčovna lyžařského vyba-
vení a občerstvení. 
tel.: 605 515 757
www.jeseniky.net/ski-fi lipovice

Lyžařské běžecké trasy
Bělá pod Pradědem, Běžkařské 
trasy v údolí Bělé
Trasy začínají nad chovnými rybníky 
v areálu bývalých kasáren v Jeseníku, 
pokračují přes Bukovice, Adolfovice, 
Domašov, do Rudohoří, Filipovic a Bělé 
k Videlskému kříži. Jsou vedeny v západ-
ní části údolí Bělé pod Pradědem mimo 
obytnou zástavbu. tel.: 584 420 171 
(Obecní úřad Bělá), 731 525 316, 
723 570 543, www.jeseniky.net

Lipová-lázně, Anenské údolí /5 km/
Okruh je určen nejen lázeňským hostům, ale je vhodný i pro nenároč-
nou rodinnou vyjížďku. Probíhá od Lázní Dolní Lipová po obou stra-
nách Anenského údolí. Trasa upravovaná rolbou. Náročnost: malá.

Horní Lipová, okruh 10 km
Okruh vede po lesních cestách v okolí Horní Lipové, vychází 
a končí u Penzionu Kovárna. Trasa upravovaná rolbou. 
Náročnost: malá – střední.

Kam v létě  ! 
Kam v zimě  ! 

Olomouc

Jeseník

Lipová-lázně, Miroslav 
635–866 m n. m.

Areál tvoří několik sjezdových tratí 
střední obtížnosti o celkové délce 
přes 3 km. Součástí areálu je také 
nový snowboardový park s různými 
atrakcemi (rail 7x, jump 4x, freeboard 

114 m). K cestě z parkoviště, které je vzdáleno cca 500 m od vleků, 
lze využít skibus. tel.: 608 883 000, www.rsmiroslav.cz 

Lipová-lázně, Lyžařský areál 
Lázeňský vrch, 510–610 m n. m.

Na severních svazích Lázeňského vrchu najdete lyžařské vleky 
a sjezdové tratě pro pokročilé i začátečníky. Parkoviště je přímo 
u nástupiště na lyžařské vleky. Ski areál Lázeňský vrch přímo navazu-
je na areál lázní Dolní Lipová. tel.: 604 686 153, 584 413 368 
www.lazenskyvrch.cz
 

Lipová-lázně

Filipovice

Česká Ves

Bělá pod Pradědem


