DOVOLENÁ s Ivankou Adamcovou
LES PARK Vřesovice Slovácko
Termín: 22. – 27.5. 2022
Besedy a povídání s Ivankou, ubytování v lesní přírodě, výlety, koupání,
folklór Slovácka, vinné slípky atd…..
Dovolená s Ivankou se koná v Bike Parku Vřesovice na jižním svahu pohoří Chřiby na území Středomoravských
Karpat.
Na tomto pobytu budou každý den probíhat povídání s Ivankou v úzké skupině účastníků. Povídání a besedy budou
bez aurických sezení. Díky možnostem, které nabízí zdejší krásná příroda a Slovácký folklór, si můžeme naplánovat
společné výlety a aktivity v blízkém okolí. Výlety můžeme realizovat pěšky nebo i na kolech. Možností koupání je
v okolí vícero.

LES PARK Vřesovice najdete na okraji obce Vřesovice u Klimentského rybníku nedaleko Kyjova.

Celý areál nabízí možnosti odpočinku a sportovního vyžití s možnosti koupání v blízkém rybníku. Východním
směrem se nachází řada turisticky atraktivních lokalit, jako je skanzen Modrá, Velehrad, zámek Buchlovice nebo
rekreační oblast Smraďavka. Většina těchto míst je dostupná na kole. Pokud však vyrazíte jen pěšky,
doporučujeme navštívit Zikmundovy kameny a Čertovu skálu.
Na sever od Vřesovic se nachází chřibské lesy. V blízkém okolí naleznete například bájnou horu sv. Klimenta,
Kazatelnu, zříceninu hradu Cimburk nebo horolezeckou skálu Kozel. Na kole potom stojí za to navštívit rozhledu
na Brdu nebo hrad Buchlov.

Nabízíme ubytování v nově rekonstruovaných
nadstandardně vybavených chatičkách. Lesní
chatky mají rozměry 33 m2. Každá zahrnuje
obývací místnost s kuchyňkou, ložnici a koupelnu.
Před každou chatičkou (mimo chatku 4) je krytá
terasa s posezením. Objekty jsou nadstandardně
izolovány a umožňují celoroční provoz díky
vytápění přímotopy. Parkování je umožněno přímo
u chatek.
Součástí vybavení je satelitní TV, Součásti služeb
při ubytování: toaletní papíry, tekuté mýdlo,
prostředek na mytí nádobí, houbičku, utěrku,
lůžkoviny. Za příplatek je možné si objednat
ručníky.

Gastronomie

Chatky mají plně vybavenou kuchyňku- lednice s mrazicím boxem, indukční vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice, nezávislý ohřev teplé vody, běžné kuchyňské vybavení a venkovní přenosný gril.
Snídaně každý VLASTNÍ v kuchyňce v chatce. Obědy a večeře jsou součástí ceny a budou realizovány v restauraci
v areálu.

Cena: 5.390 Kč (221 €)
LES-PARK Vřesovice - FOTOGALERIE

Kde najdete LES PARK Vřesovice

V mapách ZDE

PROGRAM:
Neděle
-

14:00 – 16:00 hodin příjezd, ubytování
18:00 hodin večeře
19:00 – 22:00 hodin večerní povídání s Ivankou, volný program…

Pondělí – Čtvrtek
-

8:30 - 9:30 hodin snídaně VLASTNÍ
10:00 – 12:00 hodin povídání s Ivankou pro celou skupinu
12:00 – 13:00 hodin oběd
13:00 – 18:00 hodin povídání s Ivankou pro celou skupinu nebo VOLNÝ PROGRAM (výlety, koupání, hry a
společné tvoření v přírodě)
18:30 hodin večeře
19:00 – 22:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (procházky, hry, společný večer se zpěvem apod.)

Pátek
-

8:00 - 9:00 hodin snídaně
do 10:00 hodin vyklizení chatek

Program je jen orientační, budeme jej upravovat podle počasí a vašich přání či potřeb.

CENTRUM STATEK SLUNEČNICE, s.r.o., Mnichov 36, 440 01 Louny

Zdeňka Pollaková – produkční
Tel.: +420 739 176 933, mail: info@statekslunecnice.cz

