Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí nabízí mnoho aktivit pro skvělou rodinnou
dovolenou, ať už vyhledáváte pohodu u vody anebo si rádi vyrazíte na kolo či na
koně.
Co by Vás mohlo zajímat:

Cyklostezka Bečva - 150 km tras pestrou
krajinou
Turistické výlety - Pustevny a Radhošť, Soláň,
Hážovické Díly, Velký Javorník, Lysá Hora,
naučná stezka Hradisko aj.
Valašské muzeum v přírodě – celoroční
program
Gibon Park - lanové centrum, dětský park,
trampolíny, minigolf aj.
Ranč Bučiska – vodění na koních a ponících
Koupání a relax – venkovní koupaliště, krytý bazén, Camping Rožnov, Biotop
Prostřední Bečva, přehrada Horní Bečva nebo Bystřička
Skatepark Rožnov – nový moderní areál
Tenis a badminton – stěna, venkovní kurty, hala na badminton – zajistíme Vám
vybavení i trenéra
Golf – Valašský golfový klub – devítijamkové hřiště, zajistíme Vám půjčení vybavení,
trenéra, green fee atd.
Dětské venkovní hřiště 100 m od hotelu, dětské zábavní centrum v Rožnovských
pivních lázních
Agroturistika - Miroslav Horut BIO minimlékárna, kozí farma Zerlina
Paragliding, skokanské můstky aj.
*Naše ochotné recepční Vám kdykoli rády pomohou s naplánováním Vašeho programu, zajištěním
vstupenek nebo jízdenek, zjistí a poskytnou Vám jakékoli informace a zajistí odvoz na Vámi vybraná
místa.

V případě, že se u nás ubytujete na dvě a více nocí,
získáte automaticky Rožnov card, která je nabitá slevami
na největší atraktivity v Rožnově.
Přehled slev a další potřebné informace naleznete na
turistickém webu Rožnova: http://www.visitroznov.cz/

Ubytování v pokoji dle Vašeho výběru
Snídaně formou bohatého bufetu
1x vstup pro celou rodinu do všech areálů Valašského muzea
Vodu a ovoce na pokoji při příjezdu
Wi-Fi a parkování u hotelu
Možnost zapůjčení kol pro dospělé
Nepřetržité služby recepce pro Vaše dotazy a požadavky
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*Dítě do 2 let ZDARMA (bez nároku na postýlku)
**Dítě od 3 let 390 CZK (na přistýlce i na posteli s rodiči)

