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Kam na dovolenou Moravskoslezský kraj
Komerční prezentace – Kam na dovolenou

Místo pro
rodinnou
dovolenou

L

okalita s vyhovující kvalitou
ovzduší je nejlepším místem
pro dovolenou. Právě ty se konají po celý rok v hotelu Kamzík.
Od roku 2015 je rekonstrukce interiéru a budování exteriéru hotelu
Kamzík směrována tak, aby uspokojila především rodiny s dětmi.
„Přímo před hotelem jsme vybudovali lanové centrum pro dospělé
i děti. Postavili jsme hned několik
tras různých obtížností, takže svoji
odvahu, obratnost a kondici si tu
mohou otestovat jak zkušení lezci,
tak úplní začátečníci,“ říká Milan Vitula, majitel hotelu Kamzík. Pokud
v sobě najdou dost odvahy, mohou
si zdarma vyzkoušet dětské lanové
centrum i nejmenší ratolesti.
Součástí areálu je i moderní dětské hřiště, na kterém děti ocení
trampolínu, případně houpačky.
K hotelu vede samostatná přístupová cesta a provoz motorových vozidel je minimální. „Po celodenních
výletech si hosté rádi posedí u venkovního ohniště, a pokud to počasí
dovolí, u naší depandance, Horského hotelu Moravice, vzdáleného asi
50 metrů od Kamzíku, najdou klienti volně přístupný venkovní bazén,“ vyjmenovává další výhody pobytu v Hotelu Kamzík Milan Vitula
a dodává: „V roce 2017 jsme rekonstruovali i krytý vyhřívaný bazén
s kapacitou 20 osob, který je volně
přístupný všem u nás ubytovaným
hostům.“

Pobyt v hotelu Kamzík si užije celá
rodina. Foto: hotel Kamzík
Hotel Kamzík je velmi oblíbeným
místem pro sportovní soustředění,
a to především dětských sportovních, ale i dalších zájmových skupin. Disponuje velkou tělocvičnou,
profesionální posilovnou, včetně
hrací herny na stolní tenis. Na střeše hotelu hosté najdou tenisové
a badmintonové hřiště s moderním
švédským povrchem Bergo. Koncem loňského roku tu vznikla i moderní dětská herna v mořském stylu, kterou docení hosté v případě
nepříznivého počasí. Po sportování
nebo náročném dnu plném aktivit
s dětmi mohou všichni relaxovat
v novém wellness centru. „V letošním roce dobudujeme venkovní
část wellness centra, tím dojde
k jeho významnému rozšíření,“
prozradil majitel hotelu.

INZERCE

Hotel, do něhož našel cestu
také skladatel Leoš Janáček
Pokud se chcete podívat na novou lišku Bystroušku v oboře pod
hukvaldským hradem,
zcela jistě při své cestě
neminete Hotel
Hukvaldy. Nepřehlédnutelná fasáda vás přiláká do míst, která nejednou navštívil také
Leoš Janáček.

Dnes tu nabízíme
ubytování
v pětadvaceti
pokojích.

V

místě kde stojí Hotel
Hukvaldy, stálo původně
pouze skromné stavení.
V něm si majitel otevřel obchod a nalévárnu. Od konce 19. století se mu začalo říkat hostinec U Gobrů.
V roce 1927 se Jiří Mičaník z Fryčovic rozhodl hostinec přestavět na
hotel a rok nato hotel s názvem Mičaník skutečně otevřel. „Během
2. světové války tu vznikla četnická
stanice a později sem byly ubytovány německé dívky, které chodily
v Hukvaldech do školy. Po roce
1948 byl hotel samozřejmě zestátněn, ale po revoluci zpátky vrácen
původním majitelům,“ odkrývá
střípky historie Lukáš Holub, který
dnes hotel vede společně se svým
otcem Ivanem.
Pod jejich vedením prošel hotel
kompletní rekonstrukcí a po šestnácti letech, kdy stavba pouze chátrala, dostal novou i důstojnou fasádu.
„Dnes tu nabízíme ubytování
v pětadvaceti pokojích včetně svatebního apartmánu. Vybavení pokojů je moderní a nabízí komfort v podobě sociálního zařízení, LCD televize a minibaru. Velice příjemné je
naše hotelové wellness centrum,
které hostům nabídne odpočinek
ve vířivce, bazénu nebo v sauně,“
říká ředitel hotelu Lukáš Holub.

Kdysi a nyní Proměna Hotelu
Hukvaldy v letech.
2x foto: Hotel Hukvaldy
Samozřejmostí je nejen vlastní restaurace s kapacitou padesáti míst,
vinárna Bystrouška, která je vhodná k pořádání soukromých akcí
a oslav, s kapacitou čtyřiceti míst,
ale i sál až pro dvě stě osob, který
přímo vybízí k pořádání svateb.
Začátky nové éry hotelu nebyly ni-

ZÁJEZDY CK A-Z TOUR, CENY FIRST MINUTE DO 15.3.2019
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Andalusie, hotel San Fermin 3* HB,
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB

04.05. – 11.05.
11.06. – 18.06.
21.06. – 29.06.

18750 Kč
28450 Kč
23700 Kč

TERMÁLNÍ LÁZNĚ - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Zábava a relaxace
pro celou rodinu!
- Divoká řeka - Vířivky
- Tobogán - Parní sauna
- Plavecký, výukový
a rekreační bazén…
Vše se slanou vodou!!!

www.wellnessbruntal.cz

Lázně Piešťany, h. Park 3*, HB+proc.
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB
Velký Meder, hotel Elenka, 3*, HB
Lázně Dudince, Jantár 3*+, HB+proc.

19.05.
09.06.
09.06.
16.06.

–
–
–
–

25.05.
15.06.
15.06.
22.06.

7750 Kč
8050 Kč
7750 Kč
6750 Kč

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Florencie, Řím, Neapol, hot. 3*, HB
Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB

27.04.
04.05.
26.05.
16.06.

–
–
–
–

02.05.
08.05.
31.05.
22.06.

8750 Kč
5750 Kč
8750 Kč
6750 Kč

Vysvětlivky: BB - se snídaní, HB - s polopenzí, FB – s plnou penzí
Nástupní místa: Třinec, Český Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava.

CK A-Z TOUR tel: 558 986 800-2, info@ckaztour.cz, www.ckaztour.cz

jak jednoduché. Jen přípravy k rekonstrukci trvaly zhruba jeden rok.
Ve spolupráci s architektem bylo
třeba vytvořit celkovou podobu hotelu tak, aby do centra Hukvald zapadla, ale návštěvníky rozhodně
upoutala. Řešil se design, detaily barev i vše, co k hotelu a jeho provozu patří.
Majitelé kladli důraz na to, aby
většina vybavení byla originál, a to
se tady skutečně povedlo. Například dřevěné plastiky umístěné
v sále, jsou dílem řezbáře Milana
Obody a materiál byl použit
z hukvaldské obory.
Prioritou jsou tu spokojení klienti, a proto se v hotelu ubírají především směrem ke zkvalitňování služeb, jako jsou nové technologie pro
údržbu bazénu, vylepšování wellness centra, ale jde i o kvalitní kuchyni, která přináší nabídku pro náročnou klientelu i pro náhodné turisty, kteří se prostě jen přijeli podívat na hrad nebo projít oborou.

Středisko volného času
Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov

Nabídka letních pobytových táborů
Střediska volného času Vítkov
7. 7. – 13. 7. HARRY POTTER – TZ KLOKOČOV.
CENA – 2 400 Kč
14. 7. – 20. 7. KOVBOJSKÝ TÁBOR ANEB SVĚT
ZE SEDLA KONĚ – TZ KLOKOČOV. CENA – 2350 Kč
4. 8. – 11. 8. ZÁŽITKOVÁ BOMBA 5 ČESKO – SLOVENSKÝ
TÁBOR. PLANNÁ NAD LUŽNICÍ. CENA – 2 950 Kč
18. 8. – 24. 8. POKLAD NÁČELNÍKA ATACAMŮ.
AREÁL SETINA. CENA – 2 790 Kč
Bližší informace na našich webových stránkách
www.svc-vitkov.cz, tel: 553 038 200, 732 607 373,
e-mail: medunova@svc-vitkov.cz

WELLNESS HOTEL

Užijte si

Velikonoce

HUKVALDY
v Jeseníkách

Stylová párty

s rautem v ceně

Výhodný wellness balíček
Rezervace:
hotelkamzik.cz
tel.: 554 721 170

● 3* ubytování s wellness
● restaurace a kavárna
● prostory k pronájmu (svatby, oslavy, konference,…)

www.HOTELHUKVALDY.cz

