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CESTUJ S OLOMOUC REGION CARD 

 
Olomoucký kraj ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc připravili na letní prázdniny BENEFIT 
ve formě Olomouc region Card (48hodinová) ZDARMA pro TURISTY, kteří se ubytují v období 
červenec až srpen na: 

• min. 2 noci přímo ve městě Olomouc (akce města Olomouc) 

• min. 4 noci v Olomouckém kraji (akce Olomouckého kraje), v jednom nebo více ubytovacích 
zařízeních (tzv. kombinované pobyty1). 

V tomto dokumentu jsou podrobněji upraveny podmínky akce Olomouckého kraje. Více o akci města 
Olomouc najdete na https://letni.olomouc.eu/orc/ 
 

Karty budou vydávány v období 1. 7. – 31. 8. 2020, nebo do vyčerpání zásob.  

1 pobyt = 1 karta pro každého dospělého (pokud je pobyt uhrazen pro 2 osoby je nárok na 2 karty, 

atd.), děti na kartu v rámci této akce nemají nárok. 

Využitelnost karty je do 31. 12. 2020. 

 
 
Jak kartu získat? 

1. Při příjezdu do Olomouckého kraje si vyžádejte na svém ubytovacím zařízení doklad o zaplacení 
ubytování – v případě kombinovaných pobytů je nutné mít uhrazené všechny noclehy předem a mít 
sebou doklad o zaplacení.  

2. Od svého ubytovatele zjistěte, na kterém TIC si můžete kartu vyzvednout. Seznam TIC, která kartu 
vydávají najdete také na webové stránce www.kartaok.cz. V případě kombinovaných pobytů je nutno 
vyzvednout kartu v TIC prvního ubytování.  

3. Zajděte do určeného TIC, předložte doklad o zaplaceném ubytování a požádejte o výdej karty. 
Doporučujeme si předem ověřit otevírací dobu TIC. 

4. TIC Vám vydá oproti podpisu kartu. 
 

 

Jaké podmínky musí být splněny: 

• pobyt spadá do vymezeného období 1. 7. – 31. 8. 2020 (v případě hraničních pobytů musí do 

vymezeného období spadat alespoň 1 den/nocleh)   

• pobyt aktuálně probíhá (kartu nelze vydávat zpětně) 

• pobyt je kontinuální 

• jsou uhrazeny 4 noci, v případě kombinovaných pobytů musí být uhrazeny předem všechny 

noclehy (turista musí v TIC předložit všechny doklady o zaplacení) 

• ubytovací zařízení se nachází ve vymezeném území spadajícím pod TIC  

• karta nebyla už dřív na pobyt vydána – turista může na 1 pobyt čerpat jen 1 kartu na dospělou 

osobu! (platí rovněž v případě dlouhodobých pobytů např. v lázních) 

 
1 Pobyt realizovaný přenocováním ve více ubytovacích zařízeních na různých místech Olomouckého 
kraje. 
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POZOR! 

U kombinovaných pobytů se do počtu přenocování nezapočítává vícedenní pobyt  ve městě Olomouci, 

kdy vzniká nárok na kartu od města Olomouc  (v rámci akce města Olomouc)- v tomto případě si 

vyzvednete kartu v TIC Olomouc. 

Příklady:  

• První přenocování na 2 noci v Bouzově, druhé přenocování na 2 noci ve Velkých Losinách – 

kartu je nutné vyzvednout v TIC Litovel (ubytování na Bouzově spadá pod TIC Litovel) 

• První přenocování na 2 noci v Jeseníku, druhé přenocování na 2 noci v Olomouci – v rámci 

akce Olomouckého kraje na kartu není nárok, ale v rámci akce města Olomouc na kartu nárok 

vzniká - kartu vyzvednete v TIC Olomouc v rámci akce města 

 

 

 
 

 

 

 

 


