PAMÁTKY UNESCO
V OLOMOUCI A OKOLÍ
Olomouc patří k našim
nejstarší a nejvýznamnější památkovým rezervacím v České
republice a je srovnatelná
pouze s Prahou. Nejznámější
památkou je Sloup Nejsvětější
Trojice, který byl pro svoji uměleckou a historickou hodnotu
zapsán na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
Jedinečnou památkou
Unesco je taky soubor šesti
olomouckých barokních kašen,
který v roce 2002 obohatila
nová Ariónova kašna.
Další zajímavostí je nejvýznamnější olomoucký kostel Katedrála sv. Václava, vybudovaný v 1109 roce a přestavěný
v letech 1883-1890 v novogotickém stylu. Vedle kostele je
románsko-gotický přemyslovský
palác, ve kterém v roce 1306
byl zavražděn poslední z dynastie Přemyslovců — český král
Václav III.
Každoročně v Olomouci
je pořádána řada akcí jako
např. dny Maršála Radeckého, Akademia ﬁlm Olomouc.
V 2006 bylo slavnostně otevřeno Arcidiecézní muzeum,
kde se poprvé uceleně
představil výběr z nejlepších
exponátů staré výtvarné
kultury, které po stovky let vznikaly na území celé Moravy.
Vedle jedné z nejkvalitnějších

středoevropských sbírek starého malířství umožní Arcidiecézní
muzeum návštěvníkům zhlédnout vynikající příklady gotického i barokního sochařství, sbírky
prací ze slonoviny, liturgické
předměty, proslulý kočár biskupa Troyera.
Ve středověku Olomouc
se stala zděným opevněným
sídlem s hradbami a hranolovými věžemi, parkánem
a baštami, památka opevnění
dodnes zůstala na jižní straně
města a nejstarší část hradeb
pochází z 12 století.
Z okolí je nutné
připomenout zámek Kroměříž,
který byl s komplexem zahrad
zapsán na Seznam kulturních
památek UNESCO, pohádkový
hrad Bouzov, hrad Helfštýn,
zámek Úsov, ve kterém se nachází unikátní lovecko-lesnické
muzeum, ojedinělé v celé
střední Evropě, hrad Šternberk,
zámek Náměsť na Hané,
kde jsou mimo jiné vystaveny
kočáry olomouckých biskupů
a arcibiskupů.

BUSINESS HOTEL

Náš hotel zabezpečuje
prohlídky nejen výše uvedených památek, ale jsme vždy
připraveni poradit a zorganizovat program tak, aby vyhovoval každé věkové skupině
a každý ať si odnáší z Olomouce ty nejlepší vzpomínky.

Business Hotel **** ALLEY
Adresa: Michalské stromořadí č. 5,
772 00 OLOMOUC, Česká republika
Tel.:
+420 585 502 999
Fax:
+420 585 502 997
E-mail: booking@hotel-alley.cz
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UBYTOVÁNÍ
Přímo v srdci historického centra Olomouce, v klidném prostředí
městských parků, se nachází Business Hotel ALLEY****.
Hotel svojí polohou a vybavením poskytuje příjemný pobyt a odpočinek
i těm nejnáročnějším hostům. Návštěvníkům nabízí šest jednolůžkových
pokojů, dvacet dvoulůžkových pokojů a čtyři komfortně vybavené
suity s vířivou vanou. Celková kapacita hotelu je 54 lůžek. Bezbariérový
přístup do všech částí hotelu poslouží invalidním klientům. Pokoje
jsou nadstandardně zařízeny nábytkem z ekologických materiálů,
samozřejmostí jsou TV a DVD přehrávače, přípojky k internetu, trezor,
klimatizace všech místností včetně restaurace a salónků. Společenské
místnosti disponují technologií WiFi. Naší chloubou je suite ALLEY, jehož
součástí je terasa se zahradou s překrásným výhledem na městské
parky.

• Recepce hotelu Alley (nahoře).

V hotelu jsou k dispozici 2 salonky o kapacitě 50 a 16 osob s možností
zahradního posezení. V příjemném prostředí těchto prostor pořádáme
rodinné oslavy na míru každého zákazníka, rauty, školení, semináře,
prezentační akce, vše včetně audiovizuální techniky.

• Raut (nahoře vpravo).

Gurmány dovolujeme si pozvat do hotelové restaurace a vinotéky.

• Restaurace hotelu Alley.

Restaurace hotelu patří mezi cateringové společnosti s velkými zkušenostmi. Menu sestavujeme podle přání zákazníků. Výsledkem jsou pak
vždy velmi kvalitní gastronomické služby.

(vpravo).

Václav Klaus

Hotel i parkoviště jsou nepřetržitě hlídány kamerovým systémem.
Cena za ubytování zahrnuje snídani formou bufetu, a ľa carte snídani
nebo snídani s donáškou na pokoj, po předchozím nahlášení na recepci
volný vstup do relax centra se saunou, skotskými střiky, vodní masáží
a párou.
Součástí ubytování je pokojový servis, který Vám zajistí občerstvení
z hotelového jídelního lístku, praní a čištění oděvů, přepravu zavazadel
a zajištění pronájmu automobilu.
Dítě ve věku 0–2 let (společně s dvěma platícími osobami na pokoji) má
ubytování zdarma.

Karel Gott

Pro platby ve všech zařízeních hotelu akceptujeme většinu platebních
karet – VISA, Mastercard, American Express, JCB, VISA Elektron.

AKTIVNÍ PROGRAM
V těsné blízkosti hotelu v areálu TJ Lokomotiva Olomouc jsou tyto
možnosti aktivního odpočinku:
tenis, minigolf, plážový volejbal, tartanová dráha a další možnosti atletiky
včetně kryté haly.
V golfovém areálu Olomouc v současné době je hráčům k dispozici
osmnáctijamkové mistrovské hřiště, devítijamkové veřejné hřiště, cvičná
louka, rozsáhlý putting green, chipping green a klubovna s terasou.
„Osmnáctka“ patří k nejpěknějším hřištím v republice, ale i veřejné hřiště,
které je určeno všem začátečníkům, skrývá řadu záludností k dobrému
procvičení krátké hry. Golﬁstům je k dispozici trenér, své služby nabízí
i zrenovovaná klubovna s restaurací, recepce a PRO-SHOP.

VÝLETY PRO SKUPINY
• Apartma hotelu Alley s terasou
(vlevo a nahoře).
• Zahradka hotelu Alley (dole vlevo).
• Dvoulůžkový pokoj hotelu Alley (dole).

Pro skupiny osob nabízíme kromě ubytování a stravování také
zprostředkování těchto služeb:
• dopravu z Rakouska a Německa do Olomouce
• prohlídku historického centra Olomouce s průvodcem
• návštěvu Arcidiecézního muzea, Muzea umění a Vlastivědného muzea
(vstup zdarma)
• prohlídku Dómu Sv. Václava, Chrámu Panny Marie Sněžné a dalších
sakrálních památek (vstup zdarma)
• zajištění sportovního vyžití: bowling, krytý bazén, tenis, minigolf, plážový
volejbal.

VÝLETY DO OKOLÍ:
•
•
•
•
•
•
•

Hrad Bouzov + Mladečské jeskyně (vzdálenost 30 km)
Zámek Náměšť na Hané + Javoříčské jeskyně (25 km)
Zámek Čechy pod Kosířem + Lázně Slatinice (25 km)
Hrad Šternberk + Hrad Sovinec (15 km)
Hrad Helfštýn + Lázně Teplice nad Bečvou (45 km)
Zámek Kroměříž + Arcibiskupské zámecké sklepy + Tovačov (40 km)
Termální lázně Velké Losiny + prohlídka ruční výroby papíru + Hrad Úsov
(70 km)

Jsme připraveni každé skupině návštěvníků nabídnout program na míru.
Zašlete nám své požadavky, rádi Vám zkalkulujeme přesnou cenu.

Suzane Vega

Významní hosté hotelu Alley
Nemálo známých lidí návštěvno hotel
Elley, což svědčí o vysoké kvalitě poskytovaných jim služeb. Prezident České
Republiky – Vaclav Klaus zvolit hotel Alley
pro svůj pobyt v Olomouci. Hosty hotelu
byli aktéři J. Tříska, J. Hrušínský a J. Kačer,
zpěváky Karel Gott a Suzane Vega.

