
ZÁŽITKOVÉ POBYTY
nejen pro skupiny
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Zvláštní příležitosti si žádají originální místa. Pro 
případ, že právě hledáte souřadnice, které by skvěle 
seděly oslavě maturity nebo inaugurace, začátku 
akademického roku, poznání nových lidí v týmu 
anebo rozlučce na závěr projektu, máme pro vás 
několik následujících stránek. Představíme vám 
na nich TOP dvanáctku míst, kam při podobných 
příležitostech zamířit nejen v létě, ale i v chladnějším 
období roku. Nehledejte na nich pětihvězdičkové 
hotely a stoly s rybím příborem a dezertní vidličkou, 
někdy se mnohem více hodí lokace, kam chceme 
na pár dní dorazit v teniskách, s aplikací nastavenou 
na geocashing, s náladou na firewalking, skike 
rolling nebo s tenisovou raketou. 

Všechna místa jsme vybrali pečlivě s ohledem 
na jejich výtečnou dostupnost z hlavního města 
a jiné cestovatelské pohodlí. Trasu z Prahy sem 
zvládnete do dvou hodin a s žádným nebo jen 
s jedním přestupem a naopak, ani výletní cesta 
do matky měst vám nespolkne příliš času. Nejde 
také o žádné spartánské tábory, chceme, aby u nás 
ve Středočeském kraji bylo o hosty dobře postaráno, 
i když budete chtít přijet třeba s celou školní třídou 
30 kamarádů, budete mít zajištěné jídlo formou plné 
nebo polopenze, chatky nebo apartmány a další 
zázemí. A samozřejmě atraktivní program, nad 
kterým možná starší generace zavrtí hlavou, ale pro 
jiné může být vítanou adrenalinovou výzvou. A to 
se jako test dobrého kolektivu může docela dobře 
hodit. 

Přeji vám, abyste se ve Středočeském kraji cítili 
skvěle a rádi jeho místa poznávali,

 

Markéta Wernerová,
ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu

Úvod
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Hledáte-li místo plné pohody, právě jste ho našli. 
Čtveřice přírodních jezer, okolo nich louky a listnaté 
lesíky, uprostřed pohodové ubytování v chatkách 
s interiérem i exteriérem ve dřevě. Penzion Hulín 
v typicky středočeské krajině u Sedlčan je příjemné 
místo na zpomalení a aktivní odpočinek, kde si jeden 
den vychutnáte grilování v krytém altánku a jiný den 
strávíte na výletě do přírodní rezervace Drbákov-
Albertovy skály. Až budete klidem a rozvážností 
přesyceni, obsadíte tenisový kurt, zapinkáte si 
volejbal na plážovém písku, zacvičíte si aqua-aerobic 
ve venkovním bazénu. Zdravou soutěživost uplatníte 
na minigolfovém hřišti, při turnaji v šipkách nebo 
na bowlingu (bowlingové dráhy jsou součástí penzionu). 
Rybolov je prý hobby seniorů, ale když už máte 
u penzionu možnost sportovního rybolovu (chyť a pusť) 
nadosah, proč ho nezkusit? V Hulíně se mu během 
finálového soustředění věnovaly i kandidátky MISS 
aerobic. Chytání je povoleno celoročně a v zimě se loví 
na dírkách. Počíháte si na štiku, kapra nebo i jesetery.

Penzion Hulín nabízí ubytování v pěti čtyřlůžkových 
a pětilůžkových chatách a několika apartmánech pro 
šest osob v hlavní budově. Dvoupatrové chatky mají 
design áčkového stanu, ve druhém patře je balkonek, 
do chatek se vchází francouzským dvoudvéřovým 
oknem z malé terásky. V penzionu se celoročně vaří, 
v zimě se v restauraci zatápí i v krbu, v létě se sedí 
na venkovní terase. Podávají se minutková jídla.

Tenis, soft tenis, malá kopaná, nohejbal, plážový  
volejbal. Minigolfové hřiště o 9 drahách, tři bowlingové 
dráhy. Stolní tenis a šipky. Menší venkovní bazén. 

Cykloturistika a pěší turistika s poznáváním 
středočeských rozhleden, jeskyní a zřícenin. 
V nedalekých Dublovicích si zajezdíte na čtyřkolkách. 

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

PENZION HULÍN

Aktivity

od  
450 Kč os./den

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona:

chatky;  
penzion

80 01–12

1

Na Onen svět, za Drahouškem, 
v Počepicích i u Mokrska... malebnost 

Sedlčanska mají v názvech i jeho vesničky 
a další místa. Zajděte si k viklanu 
Husova kazatelna, do týnčanské jeskyně, 
projděte originální křížové stezky s reliéfy 
vytesanými do kamene. 

Adresa
Penzion Hulín, Hulín 10, 264 01 Sedlčany
GPS: 49°36’51.4”N 14°29’25.6”E 

Kontakt
Tel.: +420 731 502 875 | E-mail: recepce@penzionhulin.cz

www.penzionhulin.cz

Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:

86 km 
1 hod. 31 min.

1 100 osob ano



Nymburské centrum je domácí půdou české 
basketbalové špičky a jeho rozsáhlé zázemí využívá 
i velká část naší olympijské reprezentace. Při ranní 
rozcvičce okolo vás proběhne sprinter Pavel Maslák 
a Bára Špotáková hodí opodál další rekord. Těmto 
disciplínám a 18 dalším olympijským sportům se 
v Nymburce můžete věnovat podle vlastních sil i vůle. 
Venkovní areál má kvalitní běžecké dráhy, doskočiště 
pro skok vysoký, daleký i trojskok, vedle atletických 
hřišť se pod širým nebem našel dostatek prostoru pro 
tenisový, fotbalový i volejbalový areál, víceúčelovou 
sportovní halu i krytý plavecký bazén. V „aréně 
profesionálů“, která patří České unii sportu se uplatníte 
i v méně tradičních aktivitách, jako jsou střelba z kuše 
nebo plavba na dračích lodích. Plavky a tenisky si určitě 
přivezte vlastní, oštěp, disk a případně závodnické 
kladivo klidně nechte doma – ze sportovního vybavení 
vám zde zapůjčí vše potřebné. 

Součástí nymburského komplexu je dále tříhvězdičkový 
hotel a jídelna pro celodenní stravování. Po jakémkoli 
tréninku oceníte dostupnost regeneračních služeb, ať 
už se spokojíte s 15minutovou masáží, nebo vás zaujme 
wellnessový zábal. Sportovní centrum Nymburk nabírá 
body k dobru i díky prostředí nádherného lesoparku 
na břehu řeky Labe. Pokud při procházce anglickým 
parkem dostanete chuť na něco dobrého, můžete 
„po anglicku zmizet“ k občerstvení u tenisových kurtů 
v zadní části Sportcentra.

Dvacítka olympijských sportů. Odborné zdravotní 
přednášky a přednášky z oblasti sportovní psychologie.

Parkem prochází levobřežní cyklostezka. Ta má 
v celém úseku asfaltový povrch vhodný i pro in-line 
bruslaře. V blízkém lázeňském městě Poděbrady je 
velké jezero, na kterém se na paddleboardu cvičí jóga.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

SPORTOVNÍ CENTRUM 
NYMBURK 

Aktivity

800 Kč os./den 
se snídaní

hotelové
pokoje

268 01–12

2

Nymburk si zaslouží titul město 
sportu, během týdenního pobytu se 

zlepšíte ve dvacítce olympijských disciplín.   

50 km 
55 min.

0 250 osob ano

Adresa
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1 801
288 35  Nymburk
GPS: 50°10’41.0”N 15°03’33.4”E 

Kontakt
Tel.: +420 325 517 808 | E-mail: info@scnb.cz

www.scnb.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



Komu by se nehodily nervy pevné jako lodní lana? 
A stejně zdatná parta spolužáků nebo kolegů? Podle 
rčení „svůj k svému“ byste mohli vyrazit do lanového 
parku, kde se lanovou sítí prošplháte do 10 metrů nad 
zemí. Vše je s jištěním, v Rekreačním a sportovním 
středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích 
se o bezpečnost návštěvníků důsledně starají. 
Hladinka sportovních hormonů vám stoupne i při 
paddleboardingu na Starém rybníku, při paintballu, 
aquazorbingu, na horolezecké stěně, v lukostřeleckém 
amfiteátru a při dalších out i indoorových sportech.

Vítězové i poražení nechť se následně dostaví pro 
jídlo na START, jak se podle plánku areálu jmenuje 
hlavní budova střediska s občerstvovací stanicí. Její 
kuchyně je nově zrekonstruovaná s cílem nasytit 
vyhladovělé sportsmany, kteří stejně chtějí být už 
venku a od gastronomie potřebují především nutričně 
vyvážené jídlo. Žádné hračičky na prohřátém bělostném 
porcelánu, jde se ven nebo do jedné z pěti tělocvičen, 
protože tam se skutečně může něco dít. Naopak 
– taková chvilka lelkování a opalovačka na písečné 
pláži Starého rybníka se tady, v geografickém středu 
České republiky, podobá nicnedělání v přímořském 
letovisku! Podobná siesta obměkčí i odpůrce 
plážového povalečství, třeba si i oni budou chtít před 
paddlebordingovým závodem odpočinout nebo nabrat 
nové síly na kormidlování kajaku.

Kajaky, paddleboarding. Lanový park se třemi patry 
a lanovkou, horolezectví, florbal a indoor sporty  
v těloc vičnách. Pro posezení u ohně jsou určena 4 ohniště.

Výlety do Kutné Hory, na zámek ve Zruči nad Sázavou, 
na zříceninu Sion, na zámek a do pivovaru v Kácově, 
na hrad Český Šternberk. 

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

STŘEDISKO U STARÉHO 
RYBNÍKA, ZBRASLAVICE 

Aktivity

od 277 Kč  
os./den 

včetně plné 
penze 

budova SPORT;
hotelová apartmá; 

srub;  
chatičky

   124 
+ 104
+ 54
+ 80

01–12

3

Jak se zachovat, když ztratíte pevnou 
půdu pod nohama, si vyzkoušíte 

ve vzduchu. Lanové parky jsou na takový 
test dokonalé. Začnete v jejich prvním 
patře a ve výšce třetího lanového patra už 
ztratíte veškeré obavy z pocitu, že země je 
dál, než byste si přáli.   

94 km 
1 hod. 41 min.

1 120 osob ano

Adresa
Rekreační a sportovní středisko U Starého rybníka
Zbraslavice 255, 285 21  Zbraslavice
GPS: 49°49’26.3”N 15°11’36.1”E 

Kontakt
Tel.: +420 777 123 405 | E-mail: zbraslavice@sicco.cz

www.zbraslavice.eu

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



Dostanete uzdu a sedlo, hrábě a kosu, nůši a konev 
a můžete zahájit svůj možná první farmářský či koňský 
teambuilding. Jsou to speciality Farmy Blaník. Kdo 
pozapomněl, jak voní seno, jak se skáče do kupky slámy 
a jak vypadá česká stračena, najde v Louňovicích pod 
Blaníkem dostatek prostoru a času vše napravit. Pokud 
nakonec dáte přednost klasickému sportování, můžete si 
zvolit mezi venkovním bazénem, travnatým hřištěm pro 
míčové sporty a půdou bývalé sýpky, kde je pingpongový 
stůl a terč na šipky. O pauzách si odskočíte rýžovat zlato 
do potoka Zlatník, kam úlomky vzácného kovu přináší 
voda z bývalého zlatodolu Roudný. Nepsaný zákon 
zlatokopů říká, že najdete-li nějaký při rýžování, je váš. 

Také ubytování na farmě Blaník má punc venkovské 
a westernové pohostinnosti – jde o uzavřený statek, 
kde přespíte ve statkářských budovách a domečcích. 
Slouží jako malé hotýlky, kde složíte hlavu v pokojích 
a apartmá se stylovými názvy „U telátek“ nebo 
„U sýkorek“ anebo rovnou „V podkroví“. Za brzkého 
rána doporučujeme posnídat v Zahradním občerstvení 
„U koní“. Večer oceníte pohodlí restaurace „U Mančalů“ 
s krbem a krytou terasou s výhledem do dvora farmy. 

Atmosféra Farmy Blaník se do paměti svých 
návštěvníků zapisuje romantickou atmosférou. Není to 
romantika láskobolných seriálů, ale opravdový půvab 
čerstvého vzduchu, skutečné trávově zelené barvy 
a farmářsky voňavého života.

Poznávání života na farmě, vyjížďky na koni a práce 
u koní. Plavání ve venkovním bazénu, vnitřní wellnessový  
svět, fotbal, nohejbal, badminton, ping-pong, šipky. 
Procházky po areálu farmy. Rýžování zlata.

Procházka podél zdejších skal, k peřejím pod jezem 
anebo jen pár set metrů do romantického údolí řeky 
Blanice.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

FARMA BLANÍK, OSTROV

Aktivity

od 
600 Kč os./den

pokoje ve stylových
budovách

70
včetně

přistýlek

01–12

4

Stmelovat team na staré půdě, 
pozná vat kolegy při rýžování zlata 

nebo se podporovat při outdoorovém 
koňském teambuildingu – takové zážitky se 
vám dostanou pod kůži a vzpomínky na ně 
vás pobaví následujících několik let.

65 km 
1 hod. 30 min.

1 restaurace s terasou 
 70 osob

ano

Adresa
Farma Blaník, Ostrov 1,  
257 06  Louňovice pod Blaníkem
GPS: 49.6660528N, 14.8547428E 

Kontakt
Tel.: +420 602 291 250 | E-mail: farma@farmablanik.cz

www.farmablanik.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



V Green Valley najdete stoprocentní místo pro poznávání 
přátel a kolegů. Má vše, co k produkci sportovního 
adrenalinu a šťastných endorfinů potřebujete, nadto 
je přiměřeně vzdálený civilizaci a obklopený přírodou. 
Kdo by v tomto bývalém mlýně čekal skanzen lidových 
řemesel a chtěl poslouchat rytmické klapání vodních 
kol, nechť si raději nasadí sportovní obuv a svému 
biku promaže řetězy. Vedle standardního fotbalového 
hřiště a tenisového kurtu s večerním osvětlením 
disponuje Green Valley travnatým volejbalovým hřištěm, 
na kterém se dá zapinkat i badminton, a dále venkovním 
bazénem, chytře umístěným vedle restaurační terasy. 
Projdete-li branami resortu směrem ven, můžete ihned 
odstartovat kondiční trénink, záleží jen na zátěži, kterou 
chcete absolvovat při sprintu do vrchu, běhu v terénu, 
cykloturistice nebo bruslařské projížďce na asfaltové 
trati. Po rozlehlém areálu, který je osázený travou, se pak 
můžete ledabyle procházet a popřemýšlet, jak k večeru 
využít posezení u ohně na břehu potůčku. 

Ubytování v menších budovách s atmosférou statkářské 
nenucenosti slibuje dobré spaní a pohodlí. Všechny 
pokoje jsou vybaveny TV s plochou obrazovkou, 
ledničkou, vlastní koupelnou se sprchovým koutem, 
WC a fénem. Společnou snídani si můžete dát ve formě 
švédských stolů na venkovní terase pod malou pergolou, 
anebo klasicky v restauraci.  

Fotbal, fotbalpool, diskgolf. Tenis včetně noční hry, soft 
tenis, badminton. Volejbal, nohejbal. Kroket, pétanque, 
billiard, elektronické šipky, stolní deskové hry a karty.

250 km značených cyklistických tras, golfová hřiště, 
jízdárna, krásná příroda pro pěší výlety.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

GREEN VALLEY,   
CHOTÝŠANY

Aktivity

od  
600 Kč os./den

pokoje nebo  
apartmá v menších 
budovách bývalého 

statku

65 01–12

5

Když se v Green Valley ubytujete 
v domě na stromě, nebo dokonce 

v závěsném stanu Cocoon Tree Bed, 
poznáte, jaké to je „cítit se na větvi“.

Adresa
Resort Green Valley, 257 28  Chotýšany 16 
GPS: 49°44’57.9”N 14°50’21.5”E 

Kontakt
Tel.: +420 774 718 618 | E-mail: info@green-valley.cz

www.green-valley.cz

56 km 
51 min.

0 restaurace – 60 osob
krytá pergola – 100 osob

ano

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



Co byste si s sebou vzali na pustý 
ostrov v Karibiku? A co si sbalíte 

na ten Sázavský?

44 km 
1 hod. 17 min.

1 restaurace 
50 osob; 

zastřešená terasa 
30 osob

ano

Mít alespoň chvilku jako Robinson? OMG, nač ta 
skromnost? Zkuste na nějaký pěkný ostrov vyrazit 
rovnou na několik dní. Můžete na něj dojet vlakem 
z Prahy a přejít lávku přes řeku Sázavu, anebo po řece 
na něj dopádlovat. Sázavský ostrov s kempem, dvěma 
restauracemi, celoročním provozem, sportovišti 
a prostorem pro nenáročné pohybové aktivity leží 
kousek od hlavního města. Ve spolupráci s půjčovnou 
lodí Bisport nasednete na ostrově na kánoi nebo raft 
a vydáte se na jednodenní i vícedenní výlet po i proti 
proudu s kompletním servisem. Pro týmy i jednotlivce 
je místo dokonalé i v případě, že nefandí vodáctví nebo 
přítomnosti vodního živlu: čas tu příjemně ubíhá při 
volejbale, ruských kuželkách nebo ping-pongu, nehledě 
na to, že v létě na ostrově funguje plážový bar. Kousek 
od něho se nachází stylová restaurace Sázavská taverna 
s příjemným posezením na terase, otevřeným ohništěm 
a grilovacími stanicemi, u kterých je nejpříjemněji večer.

Přestože má místo v názvu slovo kemp a také 
tu skutečně můžete stanovat, nabízí ubytování 
i v moderně zařízených apartmánech, mobilních 
domech s vlastní terasou a hotelových pokojích. 
I přes veškeré výdobytky civilizačního pohodlí zůstalo 
Sázavskému ostrovu dostatek tábornické atmosféry. 
Vzdálené houkání Posázavského Pacifiku není 
zvukomalebná umělá kulisa, ale skutečná pocta 
ostrovnímu dobrodružství.  
  

Fotbal, nohejbal a volejbal na upraveném hřišti, ruské 
kuželky, venkovní ping-pong, obří trampolína. Pramice 
pro obeplouvání ostrova.

V okolí je možnost vyjížďky na koních, z ostrova se 
můžete vydat po červené, zelené, modré a žluté 
turistické trase pěšky nebo na kole na Posázavskou 
cyklostezku.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

SÁZAVSKÝ OSTROV 

Aktivity

od  
400 Kč os./den

mobilní domy;  
hotelové pokoje; 

apartmány

  24
+70
+22

01–12

6

Adresa
Rekreační areál Sázavský ostrov 
Poznaňská 297, 285 06  Sázava
GPS: 49.8805319N, 14.9065078E  

Kontakt
Tel.: +420 702 030 263 | E-mail: ubytovani@kempsazava.cz

www.kempsazava.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



25 km 
35 min.

0 restaurace – 32 osob;  
terasa – 22 osob.

ne

Na Měsíc sice nedoletíte, ale pár 
metrů nad vodní hladinou se vznášet 

budete tak dlouho, jak vám to schopnost 
zvládnout flyboard dovolí. Nebude to velký 
ani malý krok pro lidstvo, pro vás ale skok 
z vodního do vzdušného živlu. Takže, kdo si 
zaskočí do Skochovic?  

Dopravit se do areálu Lávka Parku můžete z Prahy 
po pravém břehu Vltavy na kolečkových bruslích 
nebo na kole a následně celý pobyt zasvětit sportu 
a adrenalinu. BTW – bude se i létat, pokud v sobě 
vzkřísíte nadšení pro flyboards, hoverboards nebo 
jetpacks. Jde o vytuněné vodní sporty – a například létání 
na flyboardu je jednodušší, než ve skutečnosti vypadá. 
Když se budete řídit pokyny instruktora, vznesete se 
nad hladinu za prvních pár minut. Aktivity umožňuje 
poloha Skochovic 5 km jižně od Prahy u přehradního 
jezera v malebném údolí ve Vraném nad Vltavou. Jeho 
vodní hladinu cuchají nejen „letci“, ale také jachtaři 
a windsurfaři. Rozloha celého areálu činí 25 000 m², a tak 
je tu dost prostoru i pro tenisové hřiště, plážový volejbal 
nebo sportovní trampolíny. 

Při sportu vyhládne a možností, jak tělo nasytit, se nabízí 
několik: po kempařsku si můžete půjčit malý nebo velký 
gril a připravit si vlastní menu, nebo zavítat do jiné části 
parku, kde se nachází restaurace s kapacitou 32 osob 
a terasou s výhledem na přehradní jezero pro dalších 
20 osob. Přímo u Vltavy stojí kruhový bar, ve kterém 
„beachboys“ nabízejí během slunných letních dní rychlé 
občerstvení a osvěžení. I když je sport velký dobíječ 
energie, baterky je potřeba občas vypnout. K dispozici je 
ubytovací zařízení hotelového typu s kapacitou 52 lůžek.

Tenis, plážový volejbal, sportovní trampolíny, stolní 
tenis. Plavání, jachting, windsurfing, adrenalinové 
vodní sporty. 

Bruslařská a cyklistická stezka z/do centra Prahy. 
Z přístavu vyplouvají parníky na Slapskou přehradu 
(2,5 hodiny), ale i do letovisek Měchenic, Davle nebo 
Štěchovic. Osobním vlakem se svezete podél řeky Sázavy.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

LÁVKA PARK  
SKOCHOVICE

Aktivity

od  
250 Kč os./den

hotelový typ  
s dvoulůžkovými 

pokoji se sociálním 
zařízením

52 04–10

7

Adresa
Areál Lávka Park Skochovice  
Vltavská 654, 252 46  Skochovice – Vrané nad Vltavou
GPS: 49°55’49.9”N 14°22’22.4”E 

Kontakt
Tel.: +420 773 979 777 | E-mail: lavkaskochovice@lavka.cz

www.lavkaskochovice.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



33 km 
1 hod. 33 min.

1–2 restaurace 
90–120 osob

ano

Voděradské bučiny vždy přitahovaly 
tajemné úkazy – obří kameny ze 

starodávného chrámu, keltské obětiště 
nebo nález vzácných mincí s nápisem 
ARGO X. Dnes je ARGO X jedinečný herní 
projekt navazující na fenomén únikových 
místností. 

Kdy naposledy jste se prošli po strništi bosky nebo 
po trávníku s čerstvou rosou? A zvládnete to i na žhavém 
uhlí? Lázně vždy stavěly na dobrém vztahu k přírodě 
a k jejím živlům a tady ve Zvánovicích ve Voděradských 
bučinách se vydali cestou „lázní lesních“. V areálu sice 
stojí komfortní hotel, ale 90 metrů od něj se bydlí 
ve skutečnějším náručí přírody – v „Lesních apartmánech”. 
Poskytují veškerý komfort – příjemnou koupelnu 
s toaletou, satelitní TV, lednici, telefon, trezor, rychlovarnou 
konvici – a zároveň zaručují klid a pobyt rušený výhradně 
koncertem cvrčků a kosími námluvami. Tady se 
i největším spáčům chce vstávat s východem slunce 
a začít den bosováním. Nene, nejde o hru na dokonalého 
šéfa, ale o nahé nožky v zelené trávě opité ranní vláhou. 
Pokračovat můžete klimatoterapií v duchu forest nebo 
nordic walking.

Chybí vám v téhle lázeňské poezii špetka vzrušení? Pak 
opatrně s předčasným závěrem – ve Zvánovicích se 
naučíte střílet jako Vilém Tell a na aerotrimu zakusíte 
stav beztíže (je třeba objednat dopředu). Budete pak 
lépe připraveni na hru ARGO X, která spadá mezi herní 
fenomén únikových místností, a některé hotelové pokoje 
tu jsou pro ni zrekonstruovány. ARGO X si zamluvte 
s předstihem, klienti Legneru jsou obdivuhodně nebojácní 
a hru vyhledávají. Jestli všechno dobře dopadne, sejdete se 
se všemi kamarády na skvělém jídle v hotelové restauraci.

Venkovní tenisový rekreační kurt, venkovní volejbalový 
nebo nohejbalový kurt, pétanque hřiště, stolní tenis. 
Programy forest walking a nordic walking, jóga.

Střelecký program na nedaleké parcourové lesní 
střelnici Vráž. Výlety na koloběžkách (pro dospělé 
osoby) s průvodcem. Okolí plné cyklotras. Výlety 
po Voděradských bučinách.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

LESNÍ LÁZNĚ,  
ZVÁNOVICE

Aktivity

od  
695 Kč os./den

lesní apartmány; 
hotel.   

  130 01–12

8

Adresa
Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice  
Zvánovice 154, 251 65  Ondřejov
GPS: 49°56’32.3”N 14°47’27.1”E 

Kontakt
Tel: +420 323 649 679  | E-mail: zvanovice@legner.cz

www.lesnilazne.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



54 km 
54 min.

0 restaurace - 170;  
terasa - 35

ano

Cafex je eso pro nadšence raketových 
a plážových sportů. Je také domácím 

hřištěm oddílu CAFEX BALL Rakovník – 
jeho borce tu uvidíte, jak se zdokonalují 
ve třech plážových sportech – volejbalu 
a nezvykle i v plážovém tenise a basketbalu. 

Buší ve vás srdce tenisových borců? Podlehli jste elegantní 
hře a tenis je pro vás sportem číslo 1? Pak vám následující 
výčet padne do noty: 10 venkovních antukových kurtů, 
venkovní kurt s umělým povrchem, v tenisové hale 
další dvě tenisová hřiště, půjčovna vybavení. Toto profi 
zázemí pro aktivní lidi nabízí Sportovní centrum Cafex 
v Rakovníku. Bez otálení vstupte také v případě, že se rádi 
věnujete i jiným raketovým nebo míčovým sportům. Plán 
je jasný, zatímco dopoledne je čas pro tenisovou čtyřhru, 
experimentální plážový basketbal nebo turnaj v malé 
kopané, odpoledne můžete tohle všechno sledovat z letní 
terasy s dezertem, kávou a limonádou na stole. Nebudou-li  
pro vás cizí sportovní výkony dost inspirativní, vyhlašte 
po obědě klání v šipkách, usedněte za volant simulátoru 
závodního auta a k večeru regenerujte v příjemné vířivce. 
Je pro šest osob a v rakovnickém Cafexu ji zřídili poměrně 
nedávno.
  
Vše, co od sportovního kempu potřebujete, je v Cafexu 
nadosah bez zbytečných časových ztrát. Kapacita 
restaurace odpovídá velikosti ubytování, po domluvě 
můžete mít připravený raut podle vlastního gusta. 
Ubytování najdete v jednopatrových budovách hned 
vedle venkovních sportovišť. Pokoje pro tři až čtyři osoby 
jsou rozděleny do tří kategorií a i v té základní budete mít 
dostatečné pohodlí s vlastním sprchovým koutem.

Tenis, badminton, stolní tenis, squash. Plážový volejbal 
i basketbal. Malá kopaná. Bowling, billiard, šipky. 
Simulátor závodního auta.

Cyklovýlet po trasách Rakovnicka. Minigolfový areál,  
hřiště na pozemní hokej s umělým povrchem, plavecký  
stadion a motokárová dráha jsou přímo ve městě  
Rakovník.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

TENIS CENTRUM CAFEX, 
RAKOVNÍK 

Aktivity

od  
650 Kč os./den

pokoje  
v jednopatrových 

budovách 

220 01–12
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Adresa
TENIS CENTRUM CAFEX 
Na Studánkách 2590, 269 01  Rakovník
GPS: 50°06’14.4”N 13°42’51.4”E 

Kontakt
Tel.: +420 313 516 183 | E-mail: cafex@cafex.cz

www.cafex.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



Vzhůru na palubu křižovat orlické 
vody na plachetnici nebo vodních 

lyžích. Orlík je největší z přehrad na 
Vltavské kaskádě, takže prostoru pro 
svobodnou plavbu je dost.  

76 km 
1 hod. 32 min.

0–1 60 míst ne

Orlickou přehradou s výhledem na hrady Orlík a Kamýk, 
vltavskou podkovu a při dobré viditelnosti i na Šumavu.

Balíme! Jede se na Orlík! První překvápko, které vás 
může čekat, je hledání volné kapacity – Orlík je zkrátka 
populární a vyhlášené místo relaxu. Pokud neřídíte 
karavan, nebo si svoje ubytování (stan) nevozíte s sebou, 
vytočte číslo například do Sporthotelu Trhovky. 
Nabízejí ubytování v apartmánech, bungalovech nebo 
v hotelových pokojích a je to odtud pět minut pěšky 
k přehradě a pláži. V okamžiku, kdy teploměr naměří 
dostatečně letní teplotu vzduchu i vody, začínají 
tady nehledě na roční období nefalšované prázdniny. 
Vytáhněte pruhované tričko, půjčte si plachetnici nebo 
vodní lyže a potykejte si s vodní hladinou a... věřte 
instruktorům. Tihle mořští vlci vědí, co jiní ne, a chtějí 
mít na přehradě pořádek a pohodičku. 

Místo pro zasloužený refresh najdete v cocktail baru 
– plážové osvěžovně. Posaďte se pod slunečníky 
z palmových listů a vychutnejte si klasické koktejly 
z čerstvého sezonního ovoce. Kdo si teď představil, že 
ho z pláže nikdo nedostane, má pravdu, protože i při 
turnaji v plážovém volejbalu si prohřátého písku užije 
nad očekávání. 

K areálu Sporthotelu patří i větší restaurace. Stravování 
se tu snaží uzpůsobit provozu, ve kterém se potřebuje 
občerstvit hodně lidí. Vybírat tedy budete ze stálého 
jídelního lístku nebo denního menu, které je uváděno 
na facebooku. 

6 špičkových tenisových kurtů, 5 hřišť na plážový  
volejbal, nohejbalové hřiště, 6 profesionálních  
bowlingových drah.

Plachtění – půjčovna plachetnic. Vodní lyžování. Výlet 
do Příbrami s památnou Svatou Horou. Výstup na nově 
otevřenou rozhlednu Miladu na vrchu Krchov nad 

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

SPORTHOTEL TRHOVKY 

Aktivity

od  
300 Kč os./den

apartmány;  
bungalovy;  

hotelové pokoje 

60 05–09
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Adresa
Sporthotel Trhovky  
Trhovky, 262 34  Milešov nad Vltavou
GPS: 49°34’50.6”N 14°10’27.9”E 

Kontakt
Tel.: +420 606 931 820 | E-mail: sporthotel@trhovky.cz

www.trhovky.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



Vyhlašte velký turnaj v adventure 
golfu, který mohou spolu hrát 

amatéři i profesionálové. Jedná se 
v podstatě o kombinaci golfu a minigolfu.   

69 km 
1 hod. 28 min.

1 270 ano

Mezi královskými městy Rakovník a Slaný ve vesničce 
Nesuchyni se vaše akademické, inaugurační či jiné 
kolektivní akce ponesou v duchu Lionského klání. 
Jeho tradiční disciplíny jako chůze na chůdách, 
skákání v pytli, přetahování lanem nebo srážení 
plechovek míčky – znějí možná bláhově, ale zkuste 
si v nich zasoutěžit na čas, na slalomové dráze, 
na delší vzdálenost anebo poslepu. Většina firemních 
či školních týmů, které do areálu zavítají, se také 
nadchne pro adventure golf – Nesuchyně je perfektně 
vybavena i pro velké turnaje v tomto méně známém 
sportu. K dispozici je tu také zázemí pro klasiku jako 
badminton a tenis.

Styl střediska Hotel Lions v Nesuchyni je trochu 
vzdálen klasickému sportovnímu kempování. Celý 
objekt je ve stylu retro selského stavení: na perfektně 
střiženém anglickém trávníku stojí dva kamenní lvi, 
kteří hlídají klidné noci i blahobytné dny svých hostů 
a v nově zrekonstruovaném wellness se odpočívá 
a relaxuje s pocitem života na obláčku. Pár temp 
uplavete v bazénu 10 x 5 m se slanou vodou, pak 
posedíte v parní aroma sauně, nebo utišíte vnitřní 
neklid ve vířivé vaně. Pohodlí střediska ocení zejména 
ti, kteří už trochu povyrostli z nadšení pro klasické 
ubytovny nebo chatky, kde ráno může táhnout 
na nohy, přesto ale chtějí poznávat své kolegy při 
ranních kilometrech v terénu. Rádi pak ale usednou 
na snídani v polstrované židli a nechají se obsloužit. 
To vše v aranžmá lví královské péče.  

Badminton, stolní tenis, squash, venkovní adventure 
golf, plážový volejbal, venkovní hřiště pro tenis 
a nohejbal. Pétanque, bowling, šipky, stolní fotbal, 
kulečník (pool). Wellness centrum s vnitřním hotelovým 
bazénem se slanou vodou, vířivou vanou a parní aroma 
saunou pro ubytované hosty zdarma v daných časech. 

Procházky v přírodě. Možnost zapůjčení kola, elektrokola 
či koloběžky.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

HOTEL LIONS NESUCHYNĚ  

Aktivity

od  
800 Kč os./den 

se snídaní

hotel;  
pokoje i apartmá

270 01–12
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Adresa
Školicí středisko Hotel LIONS Nesuchyně  
270 07 Nesuchyně 31
GPS: 50˚10´45.219˝ N, 13˚41´25.449˝ E 

Kontakt
Tel.: +420 353 575 452 
E-mail: info@stredisko-nesuchyne.cz

www.stredisko-nesuchyne.cz

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:



Na sever, na jih, na východ, 
na západ, podle vlastních sil nebo 

tréninkového plánu, v zimě, v létě... 
během roku není minuty, kdy by Monínec 
nevybízel k aktivně prožitému dni.   

82 km 
2 hod. 15 min.

1   100
+200

ano

* Ubytovaným hostům je po předchozí dohodě zajištěn odvoz do areálu z nádraží Sedlec-Prčice nebo Heřmaničky. 

Cena: Typ ubytování: Lůžka: Sezona: Vzdálenost z Prahy: Přestup: Wifi:Kapacita stravování:

Predátoři zaútočili na ledovec, aby na kovových strojích 
s ozubenými koly rozryli zemi na bahenní břečku. 
Schválně, do které fantasy ságy tahle věta patří? Moc 
nad tím nedumejte, ledovec, který máme na mysli, 
není v Mordoru; leží ve Středočeském kraji v srdci 
České Sibiře. Kombinace jejího mikroklimatu, severní 
stráně a nadmořské výšky tvoří z kopce Monínce 
jedinečný přírodní ledovec. Díky výtečným podmínkám 
pro outdoorové běsnění se tu koná Predator Race – 
extrémní překážkový běžecký závod. A dále, stráně 
Monínce jsou zasvěcené bikeparku s cyklotraily. 
Tohle místo prověří vaši odvahu překonávat vlastní 
hranice. Možná vyhecuje i ty, kteří jinak leží v knihách 
a skriptech a pro zálibu ve vzdělávání znejistěli nad 
svým sportovním talentem. Jeho velikost není ale tak 
důležitá jako rozhodnutí rozvíjet ho. 

Další dobrou zprávou je, že Monínec bývá jedním 
z prvních míst, kde se v Česku lyžuje. Vyráží se sem už 
na konci října s bigfooty a snowboardy, aniž by byly 
zbytečnou výbavou. Po dni plném sportu se hosté 
areálu odměňují relaxací ve wellness centru, které je 
v budově hotelu. Ve stejném objektu je také hlavní 
restaurace, na jejíž koncept jsou na Monínci právem 
pyšní. Při vytváření jídelníčků vychází kuchař z lokální 
nabídky, protože okolní lesy jsou plné výtečných 
hub, borůvek a lesních plodů. V létě si pochutnáte 
na ovocných knedlíkách a na podzim na pečené 
zvěřině. Druhá restaurace M2 je v alpském stylu, 
samoobslužná pro rychlé občerstvení lyžařů v zimní 
sezoně a návštěvníků koupaliště v létě. 

Bike park s klopenkami a traily pro začátečníky 
i pokročilé. Lanové centrum, lukostřelba, bungee 
trampolíny. Discgolf, tubing. Tenis a volejbal. Koupání, 
plavání. Lyžování, běžkování, skialpový a lavinový okruh. 
Wellness. 

Kousek nad Moníncem je koňská farma Diagonála  
Ypsilon s velkým stádem huculů.

V resortu:

TIP na blízké aktivity:

AREÁL MONÍNEC

Aktivity

od  
500 Kč os./den 

se snídaní

chaty; 
hotel; 

apartmány

   90 
+ 84 
+ 74

01–12

12

Adresa
Areál Monínec 
Monínec 7, 257 91  Sedlec-Prčice
GPS: 49°32’38.5”N 14°30’58.0”E 

Kontakt
Tel.: +420 739 118 651 | E-mail: info@moninec.cz

leto.moninec.cz; zima.moninec.cz



www.centralbohemia.cz

@visitcentralbohemia
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