
Programové 
balíčky města 
Ostravy
aneb objevujte Ostravu aktivně,  
dobrodružně, tradičně i netradičně

sport • adrenalin  
zábava • historie  
turistika • wellnes
gastronomie

Více informací o aktuální nabídce balíčků:

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
odbor ekonomického rozvoje,  
Prokešovo náměstí 8,  
729 30 Ostrava, Česká republika
T  +420 599 44 33 44,  
 +420 599 44 33 82, 
 +420 599 44 44 44
F  +420 599 44 20 40
E  info@ostrava.cz; 
 vpalicka@ostrava.cz

www.ostrava.cz
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Centrum – Elektra
Jurečkova 1935/12,  
702 00 Ostrava
T/F +420 596 123 913
E  mic@ostravainfo.cz 

Vyhlídková věž Nové radnice
Prokešovo nám. 8,  
729 30 Ostrava
T/F +420 599 443 096 
E  vez@ostravainfo.cz 

Hlavní nádraží Ostrava
Nádražní 196, 702 00 Ostrava
T/F +420 596 136 218
E  cd@ostravainfo.cz 

Nádraží Ostrava-Svinov
Peterkova 90,  
721 00 Ostrava-Svinov
T  +420 597 310 174
F  +420 597 310 172
E  svinov@ostravainfo.cz 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Mošnov č. p. 401,  
742 51 Mošnov
T  +420 558 272 419
E  letiste@ostravainfo.cz

www.ostravainfo.cz

objednávky a rezervace
CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.
T  +420 571 655 196
 +420 774 668 011
E  info@balickyzazitku.cz  
www.ostrava.cz
www.balickyzazitku.cz

Ostravský informační servis s. r. o. (pobočky)



Adrenalin
Boj podle scénáře
Extrem truck trial
Horem dolem na čtyřkolce
Já letím, nádhera! 30minutový vyhlídkový let
Jízda na Segway X2
Loprais Tatra Team – Dakar Ride jen pro Vás!
Paintballová hra
Pilotem na zkoušku
Rychlá kola
Škola smyku na kluzné fólii
Travní lyžování, terénní koloběžky a něco navíc

Sport
Jízda s jednou koňskou silou
Kurz potápění
Lekce tenisu s profesionálem
Na raftu či kánoi jako losos peřejí…
Na skákacích botách za zážitky
První rande s kajakem a kánoí
Rychlokurz jezdectví pro laiky
Seznámení s koněm
Seznamovací ponor
Skáče celá rodina aneb oslavy nejen s trampolínou
Škola in-line bruslení
Sport + relax = zdraví
Sportovní lukostřelba
Staň se lovcem aneb lov jako ve středověku
Staň se šermířem
 

Pohoda
Jednou nahoře, jednou (v) dole
Můj první hit na CD
Mýdlový sen
Ohnivé flamenco
Planetárium – trenažér začínajícího pozorovatele
S digitálním fotoaparátem za krásami nejen industriální 
Ostravy
Sukulentní bonsaj snadno a rychle
Tanec tisíce a jedné noci
Výprava za skvosty kamenné říše

Gastronomie
Poklady zámecké vinotéky
Romantická večeře pro dva
Za tajemstvím zámeckého pivovaru

Krása a zdraví
Buďte ještě krásnější
Dokonalá péče
Jedinečné menu pro pleť
Kosmetické hýčkání
Lázeňský relaxační balíček
Luxusní ošetření pleti
Masáž lávovými kameny
Pohlazení po těle i duši
Příprava na svatební den
Splňte si svůj sen
Úžasná proměna

Klasická návštěva muzeí, zámků a obdobných turistic-
kých cílů už vás neláká? Hledáte něco nového a ne-
všedního? Chcete prožít netradiční den či více, poznat 
dosud nepoznané, zakusit adrenalinové dobrodružství 
či naopak relaxovat a nechat o sebe pečovat? Pak právě 
pro vás je určena bohatá nabídka nezapomenutelných 
Programových balíčků města Ostravy.

Rozbouřit si krev v žilách při jízdě truck speciálem nebo 
na terénní čtyřkolce, zvládnout smyk na mokré vozovce, 
zaskotačit si na skákacích botách nebo třeba na trampo-
líně, nechat svištět šípy nebo značkovací kuličky, naučit 
se elegantně šermovat kordem, ovládat tenisovou raketu, 
ponořit se hluboko do ticha studených vod nebo pozo-
rovat veselý cvrkot řeky na kánoi a raftu. A co tak nechat 
si polaskat chuťové pohárky vínem a zjistit, které pivo je 
správně hořké, tančit a zpívat jako o život, ať už s orien-
tální tanečnicí nebo v nahrávacím studiu, sfárat do čer-
nouhelného dolu či se proletět nad krajinou a zkusit být 
opravdovým pilotem, osedlat bujného oře nebo terénní 
koloběžku? Není pak nad to, po námaze a úsilí nechat si 
vlít do těla novou energii příjemnou masáží. No řekněte 
sami, kde tohle všechno zažijete?

Programový balíček neboli balíček zážitků je ideální dárek 
pro někoho, na kom vám záleží. S těmito balíčky si může-
te splnit své sny…

Kde můžete programový balíček získat?
Zakoupit si jej můžete osobně na pobočkách Ostravského 
informačního servisu nebo elektronicky na internetových 
stránkách www.ostrava.cz, www.ostravainfo.cz, v síti 
vybraných hotelů, IC, cestovních kanceláří, cestovních 
agentur a v síti dalších provizních prodejců. Při zakoupení 
balíčku obdržíte zážitkový kupon, ve kterém naleznete 
potřebné informace k jeho čerpání.

Jak si můžete programový balíček koupit? 
Balíček si můžete koupit ve dvou režimech, a to v „ote-
vřeném“ nebo „rezervovaném“. Pokud si programový ba-
líček koupíte v režimu „otevřený“, musíte ještě před jeho 
čerpáním provést rezervaci na telefonním čísle  
+420 571 655 196 nebo +420 774 668 011 či elektronic-
kou poštou: info@balickyzazitku.cz. Není-li u zážitkového 
kuponu uvedeno jinak, platí jeden rok od data prodeje.

Jak čerpat váš programový balíček?
Po rezervaci a zaplacení vašeho programového balíčku 
vám budou poskytnuty všechny informace potřebné  
k jeho čerpání – zejména místo a přesný čas.


