RODINNÁ DOVOLENÁ

LETNÍ DOVOLENÁ
Vstup do wellness a Vodního světa i pro děti
V našem wellness rádi přivítáme i dětské návštěvníky. Jelikož víme, že v deštivém
počasí je wellness jedinou záchranou pro celou rodinu, s dětmi si můžete užít
skotačení v bazénu, vyzkoušet zážitkové sprchy nebo jim dopřát zdraví
prospěšnou dětskou masáž.

Piknik v přírodě
Příjemné slunečné dny jsou ideální pro piknik v přírodě. Připravíme vám piknikový
koš s dobrotami na zub i na přípitek. Okolní louky a lesy jsou jako stvořené pro
gastronomické zážitky pod širým nebem. Ideální je najít si místo s nádhernou
scenérií a vychutnávat si malebné výhledy na krajinu.

Cykloturistika
Přímo z Resortu Kyčerka se může celá rodinná výprava napojit na stezky pro
cyklisty. Trasy křižují nejkrásnější místa Valašska. Ať už máte ve svém týmu
zkušené cyklisty, kteří mají v nohách stovky kilometrů, nebo méně zdatné členy,
máte z čeho vybírat. Oblast nabízí technicky nenáročné trasy a cesty po
hřebenech Beskyd s dechberoucími výhledy.

Turistika
Pokud se ubytujete v Resortu Kyčerka, už teď se můžete těšit na
nezapomenutelné turistické výlety. Protože kterýmkoliv směrem se vydáte, všude
na vás čekají lákavé turistické trasy. Valašsko je nádherný region s dosud divokou
přírodou, horskými hřebeny, skalními útvary, rozkvetlými loukami, kouzelnými
vyhlídkami a zvonicemi. A celým krajem vás povedou kilometry značených
turistických tras.

Koupání v Karolince
Vodní nádrž Karolinka se nachází v jižní části města Karolinka. V době letních
veder se nechejte zlákat průzračnou vodou a užijte si koupání či vodní sporty.
Výbornou alternativou jsou romantické procházky kolem nádrže ve stínu stromů,
které lemují třpytící se vodní hladinu přehrady.

ZIMNÍ DOVOLENÁ
Lyžařské středisko
Tratě, vleky a lyžařské podmínky jsou přizpůsobeny tomu, aby v dětech vzbudily
zájem o zimní sporty. Naučte děti lásce k lyžování či snowboardingu ve Ski areálu
Kyčerka a vychutnejte si rodinnou dovolenou i v zimě.

Skibus
Pro pohodlí našich hostů jezdí bezplatný skibus z Grandhotelu Tatra přímo do
lyžařského střediska. Chcete-li získat informace o časech skibusu, kontaktujte
prosím recepci hotelu.

Wellness
Zahřejte se po mrazivém dni, stráveném lyžováním, sáňkováním či zimní
procházkou po okolí nejen při teplém čaji, ale rovnou v horké vířivce s výhledem
na třpytící se krajinu. Objevte kouzlo večerního wellness nebo Vodního světa.

Sáňkování
Aktivita, při které se vyřádí celá rodina. Stačí si jen vybrat, který z okolních kopců
bude ten váš.

Domácí mazlíčci
Potěšíme i ty, kteří si neumějí představit rodinnou dovolenou bez svého
čtyřnohého člena rodiny. Vezměte ho s sebou a my mu připravíme misku na
pamlsky a pelíšek na spaní.

