
POBYTY Z PRZEŻYCIAMI
nie tylko dla grup

Środkowoczeska Centrala Ruchu Turystycznego



Specjalne okazje wymagają oryginalnych miejsc. 
Jeśli szukasz akurat współrzędnych, które by 
idealnie pasowały do świętowania matury lub 
inauguracji początku roku akademickiego, 
poznania nowych ludzi w zespole lub na wieczorek 
kończący projekt, to mamy dla Ciebie propozycje na 
kilku poniższych stronach. Zaprezentujemy na nich 
TOP dwudziestkę miejsc, w których można spędzić 
czas nie tylko latem, ale też w chłodniejszych porach 
roku. Nie chodzi nam jednak o pięciogwiazdkowe 
hotele i stoły z przyborami do ryb i deserowymi 
widelczykami, czasami o wiele ważniejsze jest 
miejsce, w którym chcemy spędzić kilka dni 
w tenisówkach z aplikacją ustawioną na geocashing, 
z nastrojem na firewalking, skikerolling lub 
z tenisową rakietą.

Wszystkie miejsca wybieraliśmy starannie 
z uwzględnieniem ich doskonałej dostępności od 
stolicy i ze względu na inne wygody podróżowania. 
Trasę z Pragi można pokonać w dwie godziny bez 
przesiadek lub wyjątkowo z jedną, i na odwrót, 
ani podróż do matki miast nie zajmie zbyt wiele 
czasu. Nie chodzi też o żadne spartańskie obozy, 
chcemy, aby u nas w kraju Środkowoczeskim 
dobrze zadbano o gości, nawet jeśli będziecie chcieli 
przyjechać z całą trzydziestoosobową szkolną klasą, 
będziecie mieć zapewnione jedzenie w postaci 
pełnego wyżywienia lub obiadokolacji, domki lub 
apartamenty oraz dalsze zaplecze. I oczywiście 
atrakcyjny program, nad którym być może starsze 
pokolenie będzie kiwało głową, ale może się też 
okazać atrakcyjnym wyzwaniem z przeżyciami. 
Jako test zespołu może to być całkiem użyteczne.

Życzę Państwu, abyście w kraju Środkowoczeskim 
czuli się wspaniale i chętnie poznawali jego zakątki.

Wstęp



Kraj Środkowoczeski
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PENSJONAT HULÍN
CENTRUM SPORTOWE NYMBURK
OŚRODEK U STARÉHO RYBNÍKA, 
ZBRASLAVICE
FARMA BLANÍK, OSTROV
GREEN VALLEY, CHOTÝŠANY
SÁZAVSKÝ OSTROV, SÁZAVA
LÁVKA PARK SKOCHOVICE
LEŚNY KURORT, ZVÁNOVICE
TENIS CENTRUM CAFEX, 
RAKOVNÍK
SPORTHOTEL TRHOVKY
HOTEL LIONS NESUCHYNĚ
OŚRODEK MONÍNEC
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Jeśli szukasz miejsca pełnego spokoju, to jesteś na właściwym 
miejscu. Cztery naturalne jeziora, wokół nich łąki i liściaste laski, 
a pośród nich komfortowe zakwaterowanie w domkach z drew-
na na zewnątrz i wewnątrz. Pensjonat Hulín leży w typowej 
krainie kraju Środkowoczeskiego nieopodal miejscowości Se-
dlčany i jest znakomitym miejscem do odpoczynku pasywnego 
oraz aktywnego, gdzie jednego dnia możesz skorzystać z grilla 
w zadaszonej altanie, a następnego dnia można wybrać się na 
wycieczkę do rezerwatu przyrody Drbákov-Albertove Skały.  

A aż będziesz przesycony spokojem i rozwagą, możesz sko-
rzystać z kortu tenisowego, pograć w siatkówkę na piasku 
plażowym lub zaćwiczyć aqua-aerobic w otwartym basenie. 
Zdrową konkurencyjność potrenujesz na polu do minigolfa, 
podczas turnieju w rzutki lub na kręglach (kręgielnia stano-
wi część pensjonatu). Wędkowanie jest podobno hobby dla 
seniorów, ale dlaczego nie skorzystać z okazji, kiedy się nadarzy, 
ponieważ w pobliżu pensjonatu można korzystać z wędkowa-
nia sportowego (złap i wypuść). W Hulíně podczas finałowego 
zgrupowania wędkowały nawet kandydatki na MISS aerobik. 
Wędkowanie jest dozwolone przez cały rok a zimą połowy od-
bywają się w dziurach w lodzie. Zaczaj się na szczupaka, karpia 
lub na jesiotra. 

Pensjonat Hulín oferuje zakwaterowanie w pięciu czterooso-
bowych i pięcioosobowych domkach oraz w kilku apartamen-
tach dla sześciu osób w budynku głównym. Dwupoziomowe 
domki mają design namiotu w kształcie litery A, na drugim 
piętrze jest balkonik a do domków wchodzi się przez francuskie 
dwudrzwiowe okno, z małego tarasu. W pensjonacie przez cały 
rok jest czynna restauracja, w której zimą pali się również w 
kominku, a latem można posiedzieć na tarasie zewnętrznym. 
Podawane są tu też szybkie dania.

Tenis, soft tenis, futsal, siatkonoga, siatkówka plażowa. 
Pole do gry w mini golfa z 9 torami, trzy tory na kręgielni. 
Ping pong i rzutki. Mniejszy basen zewnętrzny.

Na terenie obiektu:

PENSJONAT HULÍN
www.penzionhulin.cz

Infrastruktura

od  
450 CZK os./doba

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon:

domki;
pensjonat

80 01-12

1

Odległość od Pragi:



Na Tamtym Świecie(Onen svět), za Ukochanym 
(za Drahouškem), w Počepicích i pod 
Mokrskiem... malowniczość okolic Sedlčan 

mają w nazwach również wioski i inne miejsca. Można 
się wybrać do bloku skalnego zwanego Amboną 
Husa (Husova kazatelna), do jaskini týnčanské, można 
wyruszyć śladem oryginalnych dróg krzyżowych z 
reliefami wyciosanymi w kamieniu.

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

+420 731 502 875 | recepce@penzionhulin.cz

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:

86 km 
1 godz. 31 min.

1 100 osób tak

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Turystyka rowerowa i piesza związana z poznawaniem wieży 
widokowych w Czechach Środkowych, jaskini oraz ruin. 
W pobliskich Dublovicích można pojeździć na quadach.



Centrum Sportowe Nymburk jest siedzibą czeskiej ekstraklasy 
koszykowej, a jego szerokie zaplecze wykorzystywane jest też przez 
dużą część naszej reprezentacji olimpijskiej. Podczas porannych 
ćwiczeń przebiegnie obok ciebie sprinter Pavel Maslák a Bára 
Špotáková nieopodal rzuci swój dalszy rekord. 
Tymi dyscyplinami i 18 dalszymi sportami olimpijskimi 
w Nymburku można się zajmować zgodnie z własnymi siłami 
i wolą. Ośrodek odkryty posiada dobrej jakości bieżnie, można tu 
skakać wzwyż, do dali i trójskok, obok boisk do atletyki jest też pod 
gołym niebem przestrzeń do gry w tenisa, piłki nożnej i siatkówki. 
Do dyspozycji jest też wielofunkcyjna hala sportowa 
i kryty basen pływacki. W „arenie dla profesjonalistów“, 
która należy do całej czeskiej Unii Sportów można wybrać również 
z mniej tradycyjnych sportów, takich jak strzelanie z kuszy, 
czy pływanie na smoczych łodziach. Strój kąpielowy i tenisówki 
warto przywieźć sobie własne, ale oszczep, dysk a nawet młot dla 
zawodników, możesz spokojnie zostawić w domu – ze sprzętu 
sportowego pożyczymy Ci wszystko, co potrzebujesz.

W ramach nymburského kompleksu został również wybudowany 
trzygwiazdkowy hotel oraz jadalnia, czynna przez cały dzień. 
Po każdym treningu z pewnością docenisz dostępność usług 
służących do regeneracji sił, począwszy od 15 minutowych 
masażów przez zabiegi odnowy biologicznej. Centrum Sportowe 
Nymburk zyskuje również dodatkowe punkty za przepiękne 
środowisko parku leśnego na brzegu rzeki Łaby. Jeśli podczas 
spaceru po parku angielskim nabierzesz ochoty na spróbowanie 
czegoś dobrego, możesz „ulotnić się po angielsku“ na poczęstunek 
przy kortach tenisowych na tyłach centrum sportowego.

Dwadzieścia sportów olimpijskich. Profesjonalne wykłady 
z zakresu sportu i psychologii sportu.

Na terenie obiektu:

CENTRUM SPORTOWE 
NYMBURK

2

800 CZK os./doba 
ze śniadaniem

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon:

hotelowe
pokoje

268 01-12

Odległość od Pragi:Sezon:

Infrastruktura

www.scnb.cz



Centrum Sportowe Nymburk,  
ul. Sportovní 1 801, 288 35 Nymburk
GPS: 50°10’41.0”N 15°03’33.4”E 

+420 325 517 808 | info@scnb.cz

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:

50 km
55 min.

0 250 osób tak

W pobliskim uzdrowisku Poděbrady 
znajduje się duże jezioro, na którym 
można ćwiczyć jogę na deskach 
do paddleboardingu.

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Przez park przebiega ścieżka rowerowa, na lewym  
brzegu rzeki. Na całym odcinku ma asfaltową nawierzchnię  
odpowiednią również dla rolkarzy.



Kto by nie chciał nerwów mocnych jak lina statku? Albo 
tak samo dzielnej paczki kolegów czy przyjaciół? Zgodnie z 
powiedzeniem „swój ciągnie do swojego“ można się wybrać do 
parku linowego, w którym po sieci z lin będziesz się wspinać 
nawet 10 metrów nad ziemią. Oczywiście z zabezpieczeniem, 
w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym U Starého rybníka w 
Zbraslavicích o bezpieczeństwo odwiedzających staramy się 
konsekwentnie. Poziom hormonów sportowych wzrośnie 
również przy paddleboardingu na Starém rybníku, podczas 
paintballu, aquazorbingu, na ściance wspinaczkowej,  
w amfiteatrze łuczniczym oraz podczas innych out  
i in-doorowych sportów.

Zwycięzcy i przegrani, wszyscy po jedzenie na START - bo tak 
zgodnie z planem obiektu nazywa się główny budynek ośrodka 
ze stacją bufetową. Jej kuchnia jest po renowacji a celem jest 
nakarmienie zgłodniałych sportowców, którzy chcą być 
na zewnątrz, a od gastronomii oczekują przede wszystkim 
zrównoważonej pod względem wartości odżywczej żywności. 
Bez zabawy z wygrzaną białą porcelaną, chodzi się na dwór 
lub do jednej z pięciu sali gimnastycznych, ponieważ w nich 
naprawdę coś się może dziać. Na odwrót – moment odpoczynku 
i opalania na piaszczystej plaży Starého rybníka jest tu, w 
geograficznym pępku Republiki Czeskiej, odbierany jako 
leniuchowanie w nadmorskim kurorcie! Podobna siesta zmiękczy 
nawet przeciwników plażowania, może i oni będą chcieli sobie 
odpocząć przed rozpoczęciem zawodów w paddlebordingu lub 
naczerpać nowych sił do sterowania kajakiem.

OŚRODEK U STARÉHO 
RYBNÍKA, ZBRASLAVICE 

3

Na terenie obiektu:

od 277 CZK 
os./doba z pełnym

wyżywieniem

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon:

budynek SPORT; 
apartament hotelowy;

chata zrębowa;
domki

  124
+104
+54
+80

01-12

Odległość od Pragi:Sezon:

Infrastruktura

Kajaki, paddleboarding. Trzypiętrowy park linowy 
z kładką, wspinaczka, unihokej i sporty halowe 
w salach gimnastycznych. Do posiedzenia przy 
ognisku są przeznaczone 4 paleniska. 

www.zbraslavice.eu



Jak się zachować, gdy stracisz pewny grunt 
pod nogami, możesz tu wypróbować 
w powietrzu. Parki linowe są do takiego 

testu idealne. Zaczniemy na pierwszym piętrze 
i na wysokości trzeciego linowego piętra 
pozbędziesz się już obaw z wrażeń, że ziemia jest 
dalej, niż byśmy sobie życzyli.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny U Starého rybníka 
Zbraslavice 255, 285 21 Zbraslavice
GPS: 49°49’26.3”N 15°11’36.1”E 

+420 777 123 405 | zbraslavice@sicco.cz

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:

94 km
1 godz. 41 min. 1 120 osób tak

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Wycieczki do Kutné Hory, do pałacu w Zruči nad Sázavou, 
do ruin Sion, do pałacu i do browaru w Kácově, na zamek 
Český Šternberk.



Dostaniesz tu uzdę, siodło, grabie, kosę, koszyk lub konew, 
i z tym wyposażeniem możesz rozpoczynać swój może pierwszy 
farmerski czy koński teambuilding. To typowe na Farmie Blaník. 
Kto zapomniał jak pachnie siano, jak się skacze w kupę słomy 
i jak wygląda czeska krowa pstra, w Louňovicích pod Blaníkem 
będzie mieć wystarczająco dużo przestrzeni, aby sobie wszystko 
przypomnieć. Jeśli jednak wolisz klasyczne sporty, można wybierać 
pomiędzy basenem zewnętrznym, boiskiem z trawą do sportów 
z piłką i obszar dawnego spichlerza, w którym jest stół do 
ping-ponga oraz tarcza z rzutkami. W czasie przerw można 
spróbować szczęścia w poszukiwaniu złota w potoku Zlatník, 
do którego odłamki szlachetnego metalu przynosi woda ze 
starej kopalni złota Roudný. Niepisane prawo poszukiwaczy złota 
twierdzi, że jeśli podczas poszukiwań znajdziesz jakiś kawałek złota, 
jest twój.

Również zakwaterowanie na farmie Blaník ma charakter wiejskiej 
i westernowej gościnności – farma jest obiektem zamkniętym, 
w którym można przenocować w budynkach gospodarczych 
i w domkach. Te służą jako małe hoteliki, w których można się 
zatrzymać w pokojach czy apartamentach o stylowych nazwach 
„U cielątek“ lub „U sikorek“ albo od razu „Na poddaszu“. 
Wczesnym rankiem polecamy zjeść śniadanie w Ogrodowej 
jadalni „U koni“. Wieczorem docenisz komfort restauracji 
„U Mančalů“ z kominkiem i zadaszonym tarasem z widokiem 
na podwórze farmy.

Atmosfera Farmy Blaník jest zapamiętywana przez gości jako 
romantyczna. Ale nie jest to romantyka z przesłodzonych seriali, 
tylko prawdziwy czar świeżego powietrza, naprawdę zielonego 
koloru i pachnącego życia na wsi.

FARMA BLANÍK, OSTROV
4

od 600 CZK 
os./doba

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon:

pokoje w stylowych 
obiektach łącznie 

z dostawkami

70 01-12

Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Poznawanie życia na farmie, przejażdżki konne i prace 
z końmi. Pływanie w odkrytym basenie, świat wellness 
w obiekcie, piłka nożna, siatkonoga, badminton, ping-pong, 
rzutki. Spacery po okolicy farmy. Szukanie złota. 

www.farmablanik.cz



Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Spacery wzdłuż skał, nad pierzeje na jeziorze lub zaledwie 
kilkaset metrów do romantycznej doliny rzeki Blanice.

Integrować zespół na starym poddaszu, 
poznawać kolegów podczas poszukiwań 
złota lub wspierać się w outdoorowym 

końskim teambuildingu – takie przeżycia sprawią, 
że o nich nie zapomnisz, a wspomnieniami o nich 
możesz się dzielić przez kilka następnych lat.

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

+420 602 291 250 | farma@farmablanik.cz

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:

65 km 
1 godz. 30 min.

1 restauracja z tarasem 
70 osób

tak



GREEN VALLEY,   
CHOTÝŠANY

od  
600 CZK 
os./doba

pokoje lub aparta-
menty w mniejszych 
budynkach dawnej 

posiadłości wiejskiej  

 

65 01-12

5

W Green Valley na sto procent znajdziesz miejsce na poznawanie 
przyjaciół i kolegów. Miejsce to ma wszystko co potrzeba do 
uprawiania sportów ekstremalnych i budzenia endorfiny, ponadto 
jest tak akurat oddalone od cywilizacji i otoczone naturą. Zamiast 
skansenu z ludowymi rzemiosłami i rytmicznego stukania kół 
młyńskich, w tym dawnym młynie raczej załóż buty sportowe i 
posmaruj łańcuchy u swojego roweru. Oprócz standardowego 
boiska piłkarskiego i kortu tenisowego z wieczornym 
oświetleniem Green Valley dysponuje trawiastym boiskiem do 
siatkówki, na którym można też pograć w badmintona, oprócz 
tego basenem odkrytym, sprytnie umieszczonym obok tarasu 
restauracji. Jeśli wyjdziesz z bramy ośrodka od razu możesz 
rozpocząć trening kondycyjny, zależy tylko od obciążenia, które 
chcesz sobie zaserwować podczas sprintu pod górkę, biegu 
przełajowego, jazdy na rowerze lub podczas jazdy na rolkach 
po asfaltowym torze. Po rozległym obiekcie obsadzonym 
trawą można też tylko spacerować i rozmyślać, jak wykorzystać 
wieczorem miejsce przy ognisku na brzegu potoku.

Zakwaterowanie w mniejszych budynkach z atmosferą wiejskiej 
swobody obiecuje dobry sen i wygodę. Wszystkie pokoje są 
wyposażone w TV z płaskim ekranem, w lodówkę i łazienkę 
z prysznicem, WC i suszarką do włosów, wspólne śniadanie 
w postaci szwedzkich stołów można zjeść na tarasie zewnętrznym 
pod małą pergolą lub klasycznie w restauracji.

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Na terenie obiektu:
Piłka nożna, fotbalpool, diskgolf, tenis łącznie z grą nocną, 
soft tenis, badminton, siatkówka, siatkonoga, krokiet, 
petanque, bilard, rzutki elektroniczne, gry planszowe i karty.

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon: Odległość od Pragi:Sezon:

www.green-valley.cz



W Green Valley można również 
zamieszkać w domku na drzewie lub 
w wiszącym namiocie CocoonTreeBed, 

i przekonać się, jakie to jest „siedzieć na gałęzi“.

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

+420 774 718 618 | info@green-valley.cz

56 km 
51 min.

0  restauracja - 60 
zadaszona pergola - 100

tak

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

250 km oznaczonych tras rowerowych, pola golfowe, ujeżdżal-
nia koni, piękna przyroda na wycieczki piesze.

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:



Czy chcesz, chociaż przez chwilę poczuć się jak Robinson? 
OMG, skąd ta skromność? Spróbuj wyruszyć na jakąś 
piękną wyspę od razu na kilka dni. Można na nią dojechać 
pociągiem z Pragi i przejść przez mostek na rzece Sazawie lub 
przebrodzić rzekę albo na wyspę dopłynąć. Ostrov Sázavský 
z campingiem, dwoma restauracjami jest czynny przez cały 
rok. Posiada obiekty sportowe oraz wolną przestrzeń dla 
mniej wymagających. Ośrodek jest położony nieopodal stolicy. 
Przy współpracy z wypożyczalnią statków Bisport można 
wypożyczyć na wyspie canoe lub raft i wyruszyć 
na jednodniową lub wielodniową wycieczkę z nurtem lub pod 
prąd rzeki z pełnym serwisem. Dla grup, ale także pojedynczych 
osób miejsce jest świetnie usytuowane, 
nawet jeśli nie są miłośnikami sportów wodnych lub samej 
wody: czas przyjemnie mija tu na siatkówce, rosyjskich kręglach 
lub ping-pongu, pomimo faktu, że latem na wyspie jest otwarty 
bar na plaży. Nieopodal znajduje się stylowa restauracja 
Sázavská taverna z wygodnymi miejscami na tarasie, otwartym 
ogniskiem i miejscami do grillowania, przy których jest 
najprzyjemniej wieczorem. 

Pomimo tego, że nazwa obiektu zawiera słowo camping, 
można tu również skorzystać z zakwaterowania w nowocześnie 
urządzonych apartamentach, mobilnych domkach 
z prywatnym tarasem i w pokojach hotelowych. 
Pomimo obecności wszystkich wynalazków cywilizacyjnego 
komfortu, w dalszym ciągu na wyspie pozostało sporo 
z obozowej atmosfery. Odległe pohukiwanie pociągu zwanego 
Posázavským Pacyfikiem nie jest sztucznym tłem, lecz 
prawdziwym hołdem dla przygód na wyspie. 
  

SÁZAVSKÝ OSTROV 
6

od  
400 CZK 
os./doba

Rodzaj zakwaterowania 
mobilne domki

hotelowe pokoje; 
apartamenty

  24
+70
+22

01-12

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon: Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Piłka nożna, siatkonoga i siatkówka na przystosowanym 
boisku, kręgle rosyjskie, zewnętrzny ping-pong, gigantyczna 
trampolina. Tratwy służące do pływania dookoła wyspy. 

www.kempsazava.cz



Co byś chciał wziąć ze sobą na pustą 
wyspę na Karaibach? A co spakujesz 
na tę na Sázavě?

Ośrodek Rekreacji Sázavský ostrov
Ul. Poznaňská 297, 285 06 Sázava
GPS: 49.8805319N, 14.9065078E 

+420 702 030 263 | ubytovani@kempsazava.cz

44 km 
1 godz. 17 min.

1 restauracja 50 
zadaszony taras 30

tak

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

W okolicy można pojeździć na koniach, z wyspy warto 
wyruszyć po czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym szlaku 
turystycznym piechotą lub na rowerze po Posázavské trasie 
rowerowej. 

Zuzana Janetzká
Přeškrtnutí



Do ośrodka Lávka Park można się dostać z Pragi prawym 
brzegiem Wełtawy na rolkach lub rowerem, a następnie cały 
pobyt przeżyć w stylu sportowym z mocnymi wrażeniami. 
BTW – można tu też polatać, jeśli wskrzesisz w sobie 
zamiłowanie do flyboards, hoverboards lub jetpacks. 
Są to podrasowane sporty wodne – a na przykład latanie 
na flyboardzie jest łatwiejsze, niż wygląda w rzeczywistości. 
Jeśli będziesz się kierować wskazówkami instruktora, 
w ciągu pierwszych kilku minut wzniesiesz się ponad 
powierzchnię wody. Infrastrukturę umożliwia położenie 
Skochovic 5 km na południe od Pragi, niedaleko jeziora 
zaporowego w malowniczej dolinie we Vraném nad Vltavou. 
Nad powierzchnią wody widać nie tylko „lotników“, ale także 
żeglarzy i windsurferów. Powierzchnia całego obiektu wynosi 
25 000 m², a jest tu też wystarczająco przestrzeni dla kortu 
tenisowego, siatkówki lub trampoliny sportowej...

Gdy podczas sportu zgłodniejesz możesz skorzystać z kilku 
możliwości najedzenia się: campingowego z wypożyczeniem 
małego lub dużego grilla i przygotować sobie własne menu lub 
odwiedzić dalszą część parku, w której znajduje się restauracja 
z miejscami dla 32 osób i tarasem widokowym na jezioro, 
na którym jest dalszych 20 miejsc. Tuż nad Wełtawą stoi okrągły 
bar, w którym „beachboys“ oferują podczas słonecznych letnich 
dni szybkie dania i odświeżające napoje. I choć sport świetnie 
doładowuje wewnętrzne baterie, od czasu do czasu należy je 
jednak wyłączyć. Do dyspozycji jest tu też obiekt hotelowy 
z miejscami dla 52 osób. 

LÁVKA PARK  
SKOCHOVICE

7

od  
250 CZK 
os./doba

hotel w pokojach
dwuosobownych z 
węzłem sanitarnym

52 04-10

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Sezon: Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Tenis, siatkówka plażowa, trampoliny sportowe, tenis stołowy. 
Pływanie, jachting, windsurfing, sporty wodne z mocnymi 
wrażeniami.

www.lavkaskochovice.cz   



Na Księżyc, co prawda nie dolecisz, ale tych 
kilka metrów nad powierzchnią wody możesz 
się unosić tak długo jak pozwoli Ci na to 

flyboard. Nie będzie to, co prawda ani duży ani mały 
krok dla ludzkości, ale dla Ciebie skok z żywiołu wody 
w powietrze. Więc, czy warto skoczyć do Skochovic?

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Trasa dla rolek i rowerów z/do centrum Pragi. Z przystani 
wypływają statki na Zaporę Slapy (2,5 godz.), ale też do 
miejscowości letniskowych takich jak: Měchenice, Davle czy 
Štěchovice. Pociągiem osobowym można wyruszyć wzdłuż 
rzeki Sazava.

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

+420 773 979 777 | lavkaskochovice@lavka.cz

25 km 
35 min.

0 restauracja - 32 
taras - 22 

nie

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:



Kiedy ostatnio spacerowałeś po ściernisku na boso lub po trawie 
ze świeżą rosą? A czy potrafiłbyś to zrobić też po rozżarzonym 
węglu? Kurort zawsze dbał o dobre relacje z naturą oraz jej 
żywiołami i obrał w Zvánovicích w Voděradských buczynach 
drogę „leśną“. Na jego obszarze co prawda mieści się komfortowy 
hotel, ale 90 metrów dalej można zamieszkać w prawdziwym 
łonie przyrody – w „Leśnych apartamentach”. Zapewniają wszelki 
komfort – przyjemną łazienkę z toaletą, TV satelitarne, 
lodówkę, telefon, sejf, czajnik elektryczny – a zarazem gwarantują 
spokój i pobyt zakłócany wyłącznie koncertami świerszczy 
i zalotami kosów. Tutaj nawet największym śpiochom chce się 
wstawać ze wschodem słońca i rozpocząć dzień bossowaniem. 
I nie chodzi o zabawę w doskonałego szefa, ale o bieganie na boso 
po trawie, zroszonej poranną rosą. Kontynuować można potem 
klimatoterapią w duchu leśnym lub nordicwalking. 

A jeśli brakuje Ci odrobiny ekscytacji w tej kurortowej poezji?
Ostrożnie z pochopnym wyciąganiem wniosków 
– w Zvánovicích możesz nauczyć się strzelać jak Wilhelm Tell a na 
aerotrymie spróbować stanu nieważkości (rezerwacja do przodu). 
Przygotujesz się dzięki temu lepiej na grę ARGO X, 
która jest uważana za fenomenalną grę z gatunku escape, 
a niektóre pokoje hotelowe są odnowione z przeznaczeniem 
specjalnie dla niej. ARGO X trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. 
Klienci firmy Legner bywają niezwykle bojowi i lubią gry tego typu. 
A jeśli wszystko pójdzie dobrze, spotkasz wszystkich kolegów 
na wspaniałym posiłku w hotelowej restauracji. 

LEŚNY KURORT, 
ZVÁNOVICE

8

od  
695 CZK 
os./doba

apartamenty leśne;
hotel

130 01-12

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Kort tenisowy, boisko do siatkówki lub siatkonogi, peatanque, 
tenis stołowy. Programy forestwalking i nordicwalking, joga.

www.lesnilazne.cz



Voděradské buczyny zawsze przyciągały 
tajemniczymi zjawiskami – olbrzymie głazy 
z dawnej świątyni, celtyckie uroczysko 

lub znalezisko rzadkich monet z napisem ARGO 
X. Obecnie ARGO X to wyjątkowy projekt – gra, 
nawiązująca do fenomenu pokojów ucieczki.

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Program strzelecki w niedalekiej parcourowej strzelnicy  
leśnej Vráž. Wycieczki na hulajnogach (dla dorosłych)  
z przewodnikiem. Okolica pełna tras rowerowych.  
Wycieczki po Voděradských buczynach.

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

+420 323 649 679  | zvanovice@legner.cz

33 km 
1 godz. 33 min.

1-2 restauracja 90-120 osób tak

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:



Bije w tobie serce tenisowych championów? Czy oczarowała cię 
elegancka gra a tenis jest dla ciebie sportem numer 1?
Jeśli tak, to poniższa lista ci się spodoba: 10 odkrytych kortów 
ceglanych, kort odkryty o sztucznej nawierzchni, w hali do tenisa 
są dalsze dwa korty i wypożyczalnia sprzętu. Całe to zaplecze 
dla aktywnych oferuje Sport centrum Cafex w Rakovníku. 
Zapraszamy również bez wahania miłośników innych sportów 
rakietowych lub z piłką. Plan jest jasny, do południa jest czas 
na podwójną grę w tenisa, eksperymentalną koszykówkę 
plażową lub turniej w halowej piłce nożnej, po południu można 
to wszystko obserwować z tarasu letniego z deserem, kawą i 
lemoniadą na stole. A jeśli nie inspirują cię osiągnięcia innych 
ludzi, możesz po obiedzie wziąć udział w turnieju w rzutki, usiąść 
za kierownicą symulatora samochodu wyścigowego a wieczorem 
zregenerować się w przyjemnym jacuzzi. Pomieści aż sześć osób, 
a w rakovnickim Cafexie umieszczono je stosunkowo niedawno. 

Wszystko, czego oczekujesz od sportowego campu, znajdziesz 
w Cafexie  na wyciągnięcie ręki, bez zbędnych strat czasu. 
Wielkość restauracji odpowiada ilości miejsc noclegowych, 
a po uzgodnieniu można tu zorganizować raut według własnego 
wyboru. Zakwaterowanie znajdziesz w piętrowych budynkach 
obok otwartych obiektów sportowych. Pokoje dla trzech do 
czterech osób są podzielone na trzy kategorie. Nawet w kategorii 
podstawowej zyskasz odpowiedni komfort z własnym prysznicem.

TENIS CENTRUM CAFEX, 
RAKOVNÍK 

9

od  
650 CZK 
os./doba

pokoje w piętrowych 
budynkach

220 01-12

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Tenis, badminton, tenis stołowy, squash. Siatkówka plażowa 
i koszykówka. Futsal. Bowling, bilard, rzutki. 
Symulator samochodu wyścigowego.

www.cafex.cz



Cafex to triumf dla miłośników sportów 
z rakietką lub plażowych. Jest też bazą 
drużyny CAFEX BALL Rakovník – której 

championów możesz zobaczyć jak doskonalą 
się w trzech sportach plażowych – siatkówce i, 
nietypowo, tenisie plażowym i w koszykówce.

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Wycieczka rowerowa śladami Rakovnicka. Obszar z mini 
golfem, boisko to hokeja ze sztuczną nawierzchnią, stadion 
pływacki i tor gokartowy w mieście Rakovník.

TENIS CENTRUM CAFEX, 
RAKOVNÍK 

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

+420 313 516 183 | cafex@cafex.cz

54 km
54 min.

0  restauracja - 170 
taras - 35

tak

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:



Pakujemy się! I jedziemy na Orlík! Pierwsze zaskoczenie, 
które na was czeka to szukanie wolnych miejsc – Orlík jest 
po prostu popularnym i renomowanym miejscem 
odpoczynku. Jeśli nie masz kampera lub nie wozisz z sobą 
własnego domu (namiotu), warto mieć telefon na przykład 
do Sporthotelu Trhovky, który oferuje zakwaterowanie 
w apartamentach, bungalowach lub w pokojach hotelowych, 
z których nad zaporę i na plażę można dojść w ciągu pięciu 
minut. Gdy tylko termometr zmierzy wystarczająco letnią 
temperaturę powietrza i wody, rozpoczyna się nie bacząc 
na porę roku sezon wakacyjny. Wyjmij z szafy koszulkę w paski, 
wypożycz żaglówkę lub narty wodne i powalcz z powierzchnią 
wody... ufając instruktorom. Te morskie wilki wiedzą, to, 
czego inni nie i chcą mieć na zaporze porządek i spokój. 

Miejsce na zasłużony refresh znajdziesz w barze koktajlowym 
– plażowej restauracji. Możesz usiąść pod parasolem z liści 
palmowych i skosztować klasycznych koktajli ze świeżych 
owoców sezonowych. Kto myśli sobie, że nic go nie zmusi do 
odejścia z plaży, ma rację, ponieważ przy turnieju w plażowej 
siatkówce nie będzie chciał opuścić wygrzanego piasku.

Do Sporthotelu należy też większa restauracja. Wyżywienie 
stara się dostosować do pobytu większej ilości osób. 
Można tu wybierać ze stałego menu lub menu codziennego, 
które jest podane na Facebooku.

SPORTHOTEL TRHOVKY 
10

od  
300 CZK 
os./doba

apartamenty; 
bungalowy; 

hotelowe pokoje

60 05-09

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

6 znakomitych kortów tenisowych, 5 boisk do siatkówki 
plażowej, boisko do siatkonogi, 6 profesjonalnych torów 
bowlingowych.

www.scnb.cz



Na pokład żaglówki! Zmagać się 
z wodami zapory lub na narty wodne. 
Orlík jest największą z zapór na 

Kaskadzie Wełtawy i oferuje sporo przestrzeni 
do swobodnej żeglugi.

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Żeglarstwo – wypożyczalnia żaglówek. Narty wodne. Wycieczka 
do Příbrami na słynną Świętą Górę. Wejście na nowo otwartą 
wieżę widokową Milada na szczycie Krchov nad Zaporą Orlik 
z widokiem na zamki Orlík i Kamýk, podkowę wełtawską,  
a przy dobrej widoczności też na Szumawę.

SPORTHOTEL TRHOVKY 

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

+420 606 931 820 | sporthotel@trhovky.cz                                                                 

76 km 
1 godz. 32 min.

 0-1 60 miejsc nie

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:



Między królewskimi miastami Rakovník i Slaný w wiosce 
Nesuchyně możesz świętować imprezy akademickie, 
inauguracyjne lub inne spotkania w duchu Lionskiego 
turnieju. Jego tradycyjne dyscypliny, takie jak: chodzenie 
na szczudłach, skakanie w worku, przeciąganie liny lub 
zrzucanie puszek piłeczkami  – brzmią może naiwnie, 
ale warto wypróbować je na czas, ze slalomem, na dużą 
odległość lub po omacku. Większość drużyn firmowych 
lub szkolnych, które przybędą do ośrodka zachwyci 
również adventure golf – Nesuchyně, który jest doskonale 
przygotowany na duże turnieje w tym mniej znanym 
sporcie. Do dyspozycji jest tu też zaplecze dla klasycznego 
badmintona i tenisa. 

Styl obiektu Hotel Lions w Nesuchyni jest nieco oddalony 
od klasycznego sportowego kempingu. Cały obiekt został 
urządzony w stylu wiejskiego retro: na doskonale przyciętym 
angielskim trawniku stoją dwa kamienne lwy, które pilnują 
spokoju w nocy i zadowolonych dni swoich gości, aby w 
świeżo wyremontowanym wellness odpoczęli i odprężyli 
się z wrażeniem życia w chmurach. Po kilkukrotnym 
przepłynięciu basenu 10 x 5 m ze słodką wodą można 
posiedzieć w aromatyzowanej saunie parowej lub uśmierzyć 
wewnętrzny niepokój w wannie z hydromasażem. Komfort 
ośrodka docenią zwłaszcza ci, którzy już trochę wyrośli z 
klasycznego zakwaterowania lub domków, w których rano 
może wiać na nogi, ale mimo to chcą lepiej poznać kolegów 
podczas porannych kilometrów w terenie. Potem chętnie 
usiądą do śniadania na wyściełanym krześle i pozwolą się 
obsługiwać w aranżacji królewskiej opieki lwów.

HOTEL LIONS NESUCHYNĚ  
11

od  
800 CZK 
os./doba 

ze śniadaniem

hotel;
pokoje

i apartmany

270 01-12

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Odległość od Pragi:Sezon:

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Badminton, tenis stołowy, squash, odkryty adventure golf, 
siatkówka plażowa, odkryte boisko do siatkonogi i kort 
tenisowy. Petanque, bowling, rzutki, piłkarzyki, bilard (pool). 
Centrum wellness z krytym basenem hotelowym ze słodką 
wodą, jackuzzi i aromatyzowaną sauną parową dla gości 
hotelowych gratis w wyznaczonym czasie.

www.stredisko-nesuchyne.cz



Ogłoś wielki turniej w adwenture golfie, 
w którym mogą grać zarówno amatorzy 
jak i profesjonaliści. Jest to właściwie 

połączenie golfa i minigolfa.

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Spacery po okolicy. Możliwość wypożyczenia roweru,  
elektroroweru lub hulajnogi.

HOTEL LIONS NESUCHYNĚ  

Ośrodek szkoleniowy Hotel LIONS Nesuchyně  
270 07 Nesuchyně 31
GPS: 50˚10´45.219˝ N, 13˚41´25.449˝ E 

+420 353 575 452 
info@stredisko-nesuchyne.cz

69 km. 
1 godz. 28 min.

1 270 tak

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:



od  
500 CZK 
os./doba 

ze śniadaniem

domki;
hotel;

apartmenty

  90
+84
+74

01-12

Cena: Rodzaj zakwaterowania: Łóżka: Odległość od Pragi:Sezon:

Drapieżnicy zaatakowali górę lodową, aby na metalowych  
maszynach z zębatymi kołami rozryli ziemię na błotniste 
bagno. Czy wiesz, do jakiej sagi fantasy przypisać do zdanie? 
Nie ma sensu się nad tym specjalnie zastanawiać, lodowiec, 
który mamy na myśli, nie leży w Mordorze; leży w kraju 
Środkowoczeskim, w sercu Czeskiej Syberii. Połączenie jej 
mikroklimatu, północnych stoków i nadmorskiej wysokości 
sprawia, że wzgórze Monínec jest wyjątkowym naturalnym 
lodowcem. Dzięki doskonałym warunkom dla outdoorowych 
szaleństw odbywają się tu zawody PredatorRace – ekstremalny 
wyścig z przeszkodami. Ponadto, zbocza Monínca są stworzone 
dla bikeparku z cyklotrailami. Miejsce to sprawdzi twoją 
odwagę w przekraczaniu własnych granic. Może namówisz też 
miłośników książek i skrypt, którzy z zamiłowania do uczenia się, 
stracili już pewność siebie nad swoim sportowym talentem. Nie 
wielkość talentu się liczy, tylko decyzja o jego rozwijaniu. 

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że Monínec bywa jednym z 
pierwszych miejsc w Czechach, w których można pojeździć na 
nartach. Już pod koniec października można tu przyjechać z 
bigfootami i snowboardami, które na pewno nie będą zbędnym 
ekwipunkiem. Po dniu pełnym sportu goście ośrodka mogą 
skorzystać z odpoczynku w centrum wellness, które znajduje 
się w hotelu. W tym samym obiekcie jest również główna 
restauracja, z której koncepcji Monínec je pełnym prawem 
dumny. Kucharz wybierając menu opiera się o lokalną ofertę, 
ponieważ tutejsze lasy pełne są znakomitych grzybów, jagód 
i innych owoców leśnych. Latem można skosztować knedli 
owocowych a jesienią pieczonej dziczyzny. Druga restauracja M2 
jest urządzona w stylu alpejskim, z samoobsługą dla narciarzy w 
sezonie zimowym a latem dla odwiedzających kąpielisko. 

OŚRODEK MONÍNEC
12

Na terenie obiektu:

Infrastruktura

Bike park z nachylonymi zakrętami i trailami dla początkujących 
i zaawansowanych. Centrum linowe, strzelanie 
z łuku, bungee trampoliny. Discgolf, tubing.
Tenis i siatkówka. Kąpanie, pływanie. Narciarstwo zjazdowe 
i biegowe, trasa skialpinistyczna i lawinowa. Wellness.

www.scnb.cz



Na północ, na południe, na wschód, 
na zachód, zgodnie z własnymi siłami 
lub planem treningowym, zimą, latem...

nie ma minuty w ciągu roku, aby Monínec nie 
oferował aktywnie spędzonego dnia.

Pomysły na spędzenie czasu w okolicy:

Nieopodal Monínca jest farma konna Diagonála Ypsilon  
z dużą stadniną koni Huculskich.

 82 km 
2 godz. 15 min.

1  100
+200

tak

Odległość od Pragi: Przesiadka: Wifi:Zaplecze gastronomiczne:

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

+420 739 118 651 | info@moninec.cz

* Po wcześniejszym uzgodnieniu gościom nocującym zapewniamy transport do ośrodka z dworca Sedlec-Prčice 
lub Heřmaničky.
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