
 
 

1997 – 2017 … 20 let s vámi.  
Děkujeme Vám za Vaši přízeň 

 

JARNÍ PRÁZDNINY NA SLUNCI 
Vážení a milí návštěvníci našeho hotelu,  
jsme velice rádi, že jste se rozhodli strávit JARNÍ PRÁZDNINY u nás na Slunci. Připravili jsme pro 
Vás přehled všech nejdůležitějších, nejužitečnějších informací a rad jak si užít zimu v Jeseníkách. 
Vy si užívejte zimu a my se budeme maximálně snažit, aby se Vám u nás líbilo. 

 
Přejeme Vám příjemné chvíle na Slunci. 

team Slunce - hotel, restaurace, aquacentrum, bowling 
 

 

INFORMACE O HOTELU SLUNCE A VAŠEM POBYTU 

PÁR SLOV O HISTORII HOTELU: Hlavní budova hotelu je přibližně 130 let stará. Do roku 
1948 zde byly provozovány "Vanové lázně" ve smyslu veřejných koupelen. Po roce 1948, 
po divokém odsunu Němců, byly prostory upraveny na byty, které byly v průběhu let 1948 – 
1994 totálně zdevastovány.  Majitelé koupili zchátralou budovu v roce 1994. Při rekonstrukci 
našli „poklad“ – mnoho fotografii, vysvědčení a odznaky. Většina nálezu byla odevzdaná do 
Městského muzea. Zbytek si vyzvedl syn původních majitelů, který se každoročně vrací do 
našeho kraje a bydlí u nás v hotelu, v místech kde měl svůj pokoj. Po třech letech intenzivní 
práce byl r. 1997 Hotel Slunce slavnostně otevřen. Aquacentrum bylo postaveno a zprovozněno 
o 6 let později. Přístavba velkého sálu restaurace, salonek, terasa s grilem byla dostavěna 
v roce 2012. Novinkou letošní sezony je bowling, který jistě přispěje ke zpříjemnění pobytu u 
nás na Slunci.  Stále se snažíme zlepšovat a rozšiřovat naši nabídku i prostory. V celém areálu 
hotelu můžete na obrázcích obdivovat historické obrázky města i okolí z dob bývalých Sudet. 
Bývalé generace tady byly doma, naše generace se s tímto drsným, ale překrásným krajem 
stále učí sžívat.  Fotografie z rekonstrukce budovy hotelu jsou k nahlédnutí na vyžádání u 
obsluhy restaurace. 

 

NOVINKY v sezoně 2017 

BOWLING  - 2 x bowlingová dráha pro zpříjemnění Vašeho pobytu. Zarezervujte si termín a 

čas u obsluhy restaurace. Cena: 190 Kč/dráha/hod. 

RÝMAŘOVSKÁ HLEDAČKA ANEB CESTA ZA SLUNCEM – připravili jsme pro vás hledačku 
pro velké i malé návštěvníky, na které poznáte nejzajímavější místa Rýmařova, pobavíte se, 
dozvíte se pár zajímavosti a na konci objevíte poklad. Hledačku si vyžádejte u obsluhy -
postupně odpovídejte na hádanky a do tajenky na konci umístěte příslušná písmenka podle 
čísel v jednotlivých políčkách. 
 
 Vyžádejte si pamětní razítko na Vaše pohledy či do putovního záznamníků u 

obsluhy restaurace. 
 



UBYTOVANÍ jste v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích nebo v apartmánech. Klíč od 
pokoje/apartmánu je centrální, dostanete se s ním nejen do pokoje, ale otevřete s ním i hlavní 
vchod hotelu/ i hlavní vchod do budovy aquacentra.  
 

INTERNET Všechny pokoje jsou pokryty bezdrátovým internetovým připojením (bez 
poplatku). Internetem je pokryt celý areál, připojit se tedy můžete i v hotelové restauraci. 

 

PARKOVÁNÍ Parkujte, prosím, efektivně – šetřete místem. Pokud je parkoviště obsazeno 
návštěvníky Aquacentra, kteří zde stojí max. 2 hod., můžete parkovat podél cesty i u rodinných 
domů – pozor na výjezdy. Večer je parkoviště volné a mohou zaparkovat všichni ubytovaní 
hosté.  

AQUACENTRUM  po–pá  14:00–21:00 h, so,ne + státní svátky 10:00–21:00 h. 

 

STRAVOVÁNÍ je zajištěno v hotelové restauraci. Snídaně jsou podávány formou výběru ze 7 
menu nebo formou švédských stolů od 07:30 do 09:00 h. Večeře jsou servírovány od 18:00 
do 21:00 h.  
 

NASTAL PROBLÉM? NELÍBÍ SE VÁM NĚCO? Řekněte nám to, prosím, a my se budeme 

snažit problém ihned vyřešit k Vaší maximální spokojenosti. 
 

UKONČENÍ POBYTU – v den odjezdu Vás prosíme o vrácení klíče od pokoje do 11.00 hod. 

Pokud si chcete jít ještě zaplavat do Aquacentra nebo si u nás zajít na oběd, samozřejmě 

můžete využít našich služeb.  
 

JAK SI UŽÍT PRÁZDNIN? VĚŘÍME, ŽE SI VYBERE KAŽDÝ 

RÝMAŘOV  

Malebné i drsné městečko ležící v podhůří Jeseníků (Römerstadt, bývalé Sudety), na hranici 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Přírodního parku Sovinecko, bylo založeno koncem 13. 
století. Dnes má cca 10 000 obyvatel včetně přilehlých obcí.  Díky lnu se zde dařilo textilnímu 
průmyslu a ještě do nedávna zde bylo několik prosperujících závodů Hedva. Dnes se zde len už 
nepěstuje a z Hedvy zůstala jen malá vzorková prodejna a velmi zajímavá textilní expozice. 
Další významnou firmou je RD Rýmařov, která staví své domky už více než 50 let. V Rýmařově 
můžete navštívit řadu zajímavých míst – barokní kapli „V Lipkách“, kostel sv. Michala, 
nově zrekonstruované náměstí, městskou radnici, morový sloup, sochu Jana 
Nepomuckého, Hrádek, zbytky předměstské osady, lípu Jana Komenského či novou 
Galerii Marie Kodovské nedaleko hotelu. 
 

 Víte, že: 
 

 jsme pro vás na letošní sezonu připravili Rýmařovskou hledačku, aneb cestu za 

SLUNCEM? Vyžádejte si ji u obsluhy. 

 se v Janovicích u Rýmařova vyrábí dřevěné turistické známky? Mají zde své muzeum 

a prodejnu, kde koupíte všechna „kolečka“. 

 v Rýmařově končí koleje? Na starém vlakovém nádraží můžete obdivovat nejen 

historickou budovu z dob Sudet, ale i konec kolejí… záměr protáhnout trať až do 

Šumperku se bohužel po válce a divokém odsunu Němců už nikdy nezrealizoval. 

 se v Rýmařově už více než 50 let vyrábí v RD Rýmařov rodinné domky? Dříve 

oblíbené Okály (bílé domky s hnědým štítem), dnes hezké montované dřevostavby. 

 na Sovinci narodil a často zde přebývá světoznámý fotograf Jindřich Štrait, který se 

proslavil především černobílou fotografií prostých lidských okamžiků.  

 se na okolních pastvinách pasou jen „masné“ krávy? Plemena skotu jen na maso – 

nikoli na mléko. Jsou venku téměř po celý rok. Do stájí se zahání pouze v období 

březosti. 

 Rýmařovsko a Jeseníky jsou vyhledávaná místem filmařů?  

 v Karlově Studánce je nejčistší vzduch v celé České republice? 

 

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V RÝMAŘOVĚ 
 

MĚSTSKÉ MUZEUM - poskytuje přehled o historickém vývoji a geologii Rýmařovska, nabízí 



neobyčejně významný soubor hmotných nálezů z období 13.–16. stol., geologickou sbírku s 
doklady o středověkém a novověkém dolování, jakož i unikátní soubor hedvábných brokátů 
protkávaných zlatem a stříbrem. Pravidelně se zde obměňují výstavy. 
 

Kaple v Lipkách - Tato zvenku poměrně nenápadná památka ukrývá skvostnou freskovou 
výzdobu, která je dílem olomouckého malířského mistra Ferdinanda Nabotha a jeho nástupce, 
janovického rodáka Jana Kryštofa Handkeho. V těsné blízkosti se nachází hřbitov s řadou 
německých hrobů. 
 
Středisko volného času – Kulturní dům – najdete zde horolezeckou stěnu i kino  
www.svcrymarov.cz/kino.php 
 
Areál zahrady Hedvy Zrekonstruovaný a perfektně udržovaný areál pro všechny věkové 
kategorie. Hřiště je výškově členěno terasami, je zde umístěno odpočívadlo. Najdete zde nejen 
dětské hřiště s mnoha prvky, ale i řadu cvičebních nástrojů pro malé i velké. V zimním období 
udržované běžecké stopy i s večerním osvětlením. 

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ  

SKI REÁL STARÁ VES U RÝMAŘOVA - ski areál ve Staré Vsi u Rýmařova se nachází naproti 
parkoviště u restaurace Annenská huť. www.skiareal-staraves.cz 
  

Doporučujeme: KARLOV POD PRADĚDEM – Ski areál Myšák (www.skimysak.cz) 
6 modrých bezpečných sjezdovek, 3 lyžařské školky a půjčovny, dětský skikros a snowtubing, 
dětský koutek přímo na svahu, celodenní programy pro děti  
 

SKI ARÉNE KARLOV - MALÁ MORÁVKA – KARLOV patří k nejnavštěvovanějším a nejmodernějším 
areálům v Jeseníkách. Lyžařům je k dispozici řada lyžařských vleků a 2-4 sedačkových 
lanovek, které se nacházejí u jedenácti skupin sjezdovek. Tratě jsou upravené, osvětlené, 
technicky zasněžované. Všechny informace naleznete na www.skikarlov.cz  
 
PŮJČOVNA LYŽÍ / LYŽAŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ doporučujeme Ski 
areál Myšák, Karlov pod Pradědem –půjčovna lyží - 734 358 181,  lyžařská škola - 734 824 493 

www.skimysak.cz  

 
PRADĚD – OVČÁRNA Je nejvýše položeným centrem lyžování v ČR. Dolní stanice lyžařských 
vleků se nacházejí ve výšce 1300 m.n.m. Na Ovčárně se nachází šest sjezdovek ve všech 
stupních obtížnosti. Parkování přímo na Ovčárně je možné do naplnění kapacity parkoviště - 
360 Kč. Pokud zaparkujete už na parkovišti Hvězda (100 Kč) nebo na dvou parkovištích v 
Karlové Studánce, můžete do areálu dojet kyvadlovou autobusovou dopravou.  
 
Kyvadlová doprava - směr nahoru (Hvězda - Ovčárna) 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,  
Kyvadlová doprava - směr dolů (Ovčárna - Hvězda) 12:30, 13:30, 14:30,15:30, 16:30, 17.05 

Aktuální informace se dozvíte na těchto číslech:  
Regulace kyvadlové dopravy - 554 772 030, parkování na Ovčárně: 554 772 030 

KAM NA BĚŽKY? 
 

Pokud je dostatek sněhu, můžete se vydat do nejbližšího okolí – stačí jen vyjít k Penny 
marketu přejít cestu a můžete vyrazit do lesů a do polí. Pokud hledáte udržované stopy 
doporučujeme Vám Zahradu Hedvy v Rýmařově, kde najdete běžkařský okruh, pokud dáváte 
přednost otevřenému terénu, pak veškerý přehled udržovaných běžeckých tras v okolí najdete 
na http://severnimorava.travel/musite-videt/jesenicka-magistrala/upravovane-trasy nebo na 
http://bilestopy.cz/cs/vychodnijeseniky 
 
Mějte u sebe čísla na horskou službu:  
Karlov: Nepřetržitý provoz. Tel.: 554 273 112, 606 690 673, 606 722 354  
Ovčárna: Nepřetržitý provoz. Tel.: 554 779 020, 602 696 691 
 
ÚSCHOVA LYŽÍ: Pokud máte zájem, je možné vaše lyže uschovat zdarma v hotelové garáži. 
 
 

http://severnimorava.travel/musite-videt/jesenicka-magistrala/upravovane-trasy
http://bilestopy.cz/cs/vychodnijeseniky


TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI RÝMAŘOVSKA DO 20 KM – otevřené/přístupné v zimě 

Nechte se unášet drsnou krásou Jeseníků a poznávejte přírodní i historické zajímavosti Rýmařovska.  
 

ZAHRADNÍ GALERIE DĚDA PRADĚDA V JIŘÍKOVĚ Obdivujte největší evropský betlém 
zapsaný v Guinessově knize rekordů, sochu Děda Praděda a kromě řady dalších dřevěných 
plastik i výběhy koní a daňků. Tel: 554 295 127, www.pradedovagalerie.wz.cz 
 

REŠOVSKÉ VODOPÁDY – národní přírodní památka, pozoruhodná soustava peřejí, kaskád a 
vodopádů na říčce Huntavě, která protéká úzkou soutěskou a překonává výškové rozdíly. 
  
KŘÍŽOVÁ CESTA V RUDĚ – nádherný a vysoce kvalitní barokní komplex zastavení.  
 

PRADĚD  - Nejvyšší hora Moravy Praděd (1492 m n. m.) je dnes přírodní rezervací s typickou 
horskou květenou, přírodní výtvor Petrovy kameny je opředen pověstmi o sabatech čarodějnic.  
 

VODOPÁDY BÍLE OPAVY jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd. V nejhořejším 
úseku jsou peřeje, kaskády a vodopád. Nejvyšší vodopád má výšku téměř 8 m Kolem 
vodopádů prochází trasa naučné stezky s informačními tabulemi. Cesta kolem vodopádů je 
dosti náročná, překonává kaňon několika lávkami a po žebřících.  
 
LÁZNĚ KARLOVÁ STUDÁNKA – významné lázně s nejčistším vzduchem v České republice, 
ramení zde velmi chutná železitá kyselka, kterou si můžete nabrat v altánku lázeňského 
pramene Vilém. Navštivte i velmi zajímavý geopark. www.karlovastudanka.cz  
 

PŮJČOVNA MOTOKÁR, Bruntál – pravé závodnické vyžití na kryté motokárové trati. Celková délka 
tratě je 300 m. Více než 13 zatáček se střídá v technických a rychlých pasážích, maximální rychlost se 
blíží 70 km/h. www.jankutrade.cz  
 

Rozhledna u Vyhlídky - Nová Ves 
Otevírací doba: soboty a neděle: 1. 11. – 31. 3. od 11:00 – 16:00 hod 
 
Naučná stezka Janovice - Rabštejn 
Výchozím bodem je Janovický zámek, po dlouhá staletí sídlo Harrachů, s budovou zámeckého 
pivovaru a rozlehlým zámeckým parkem. Odtud stezka pokračuje z části po turistické trase 
na zříceninu hradu Rabštejn. Z tohoto hradu se zachovaly pouze kameny hradeb, a proto dnes 
slouží přilehlé skály hlavně horolezcům  a turistům jako místo dalekého rozhledu. Délka trasy: 
12 km, počet Inko cedulí:9, nenáročná trasa Naučná stezka je svou náročností určená všem 
kategoriím turistů. 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE: 
 
ČERPACÍ STANICE – jsou v Rýmařově dvě – jedna na hlavní silnici č.11 směrem na Šumperk 
a jedna v areálu ČSAD pod vlakovým nádražím na ulici Žižkova 260. 
 

BANKY/BANKOMATY/POŠTA – Poštu, Komerční banku a Českou spořitelnu včetně 
bankomatů najdete na náměstí Mírů. Nejbližší bankomat je nad hotelem v Penny Marketu. 
 

LÉKAŘSKÁ POMOC – v Rýmařově jsou všechny potřebné ambulance i rychlá záchranná 
služba. Nejbližší nemocnice jsou v Bruntále, Krnově, Šumperku a Šternberku. Věříme, že tyto 
služby nebudete potřebovat. 
 

Potřebujete další služby? Zeptejte se, rádi Vám poradíme a doporučíme. 
DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE:  

Propagační materiály a mapy na pultu recepce nebo v Městském informačním centru 
www.rymarovsko.cz - zde najdete i aktuální přehled akcí v regionu 

 
NASTAL PROBLÉM? NELÍBÍ SE VÁM NĚCO? Řekněte nám to, prosím, a my se budeme 

snažit problém ihned vyřešit k Vaší maximální spokojenosti. 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE NA SLUNCI. 

www.hotelslunce.jeseniky.com 

 

http://www.pradedovagalerie.wz.cz/?ID=P
http://www.karlovastudanka.cz/
http://rymarovsko.cz/historicke-pamatky/hrady-zamky-zriceniny/20-janovicky-zamek.html
http://rymarovsko.cz/historicke-pamatky/hrady-zamky-zriceniny/15-hrad-rabtejn.html
http://www.rymarovsko.cz/
http://www.hotelslunce.jeseniky.com/

