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Dolní Moravu znáte možná jako zimní lyžařské středisko pod vrcholem Kralického Sněžníku, nebo jako 
místo, kde pramení řeka Morava ale možná nevíte, že zde vyrostl rozsáhlý areál, který kromě vynikajících 
podmínek pro letní dovolenou nabízí také řadu jinde nevídaných novinek. Díky velkým investicím a 
soustavné péči o rozvoj se středisko vypracovalo na jedno z předních českých center. 8. července velká 
bouřka s vichřicí poničila spoustu těchto zážitkových atrakcí, ale i přes velké škody se relaxační resort 
doslova rychlostí blesku oklepal z pohromy a opět slouží k relaxaci návštěvníků. 
    Ale zpátky na začátek naší cesty. Odjíždíme v sobotu 1.8. okolo 8 hod ráno směr Olomouc. 
První zastávka je asi po 100 km u hradu Bouzov. www.hrad-bouzov.cz  Příjezdové cesty k hradu hrozné. 
Jedna cesta uzavřená a objížďka se opravuje.  
    Pokračujeme směr Mladějov cca 40 km. GPS 49°49´19“ S, 16°35´20“ V. Zajímá nás zdejší úzkorozchodná 
dráha, která je technický unikát. O muzeum a dráhu se stará občanské sdružení. Jejich členové jsou 
nadšenci a příznivci, kteří pracují dobrovolně na opravách a údržbě historických exponátů bez nároku na 
finanční odměnu. www.mladejov.cz.  Pro nadšence nádherná jízda pro děti trošku dlouhá. Celkem asi 2,5 
hod. Ale i tak se nám to moc líbilo a jsme rádi, že jsme podpořili dobrou věc. 
Asi v 17 hod pokračujeme do Dolní Moravy cca 50 km. Za hodinku a půl kempujeme na horním parkovišti 
GPS 50°9´14“ S, 16°48´45“ V. Naproti jsou informace s výběrčím parkovného a obchůdkem se záchodkem, 
všechno v jednom. Otevřeno od 7 hod do 19 hod. Dnes už jsme všichni unavení, tak jdeme jenom nahoru 
nad parkoviště do penzionu Jiřinka na dobrou večeři. Tam děti ožili. Mají tam totiž plný chlívek koz a 
kůzlátek, ke kterým můžou děti i do výběhu a mohou je krmit.  
    Sobotu a půlku neděle máme na všechny atrakce. Na vyblbnutí dětí a provětrání peněženky rodičů to 
úplně stačí. 
V pondělí plni dojmů 13.30 hod ujíždíme k domovu. Vřele všem doporučuji. Každý si tam najde to svoje. 
Nejvíce informací najdete na www.dolnimorava.cz  
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