
 
 

RODINNÁ DOVOLENKA 
 
 
LETNÁ DOVOLENKA 
 
Vstup do wellness a vodného sveta aj pre deti 
V našom wellness radi privítame aj detských návštevníkov. Keďže vieme, že v 
daždivom počasí je wellness jedinou záchranou pre celú rodinu, s deťmi si môžete 
užiť bláznenie v bazéne, vyskúšať zážitkové sprchy alebo im dopriať zdraviu 
prospešnú detskú masáž.  
 
Piknik v prírode 
Príjemné slnečné dni sú ideálne na piknik v prírode. Pripravíme vám piknikový kôš 
s dobrotami pod zub aj na prípitok. Okolité lúky a lesy sú ako stvorené pre 
gastronomické zážitky pod holým nebom. Ideálne je nájsť si miesto s nádhernou 
scenériou a vychutnávať si malebné výhľady na krajinu.   
 
Cykloturistika  
Priamo z Resortu Kyčerka sa môže celá rodinná výprava napojiť na cesty pre 
cyklistov. Trasy križujú najkrajšie miesta Valašska. Či už máte vo svojom tíme 
skúsených cyklistov, ktorí majú v nohách stovky kilometrov, alebo menej zdatných 
členov. Máte z čoho vyberať. Kraj ponúka nenáročné trasy alebo technicky 
nenáročné cesty po hrebeňoch Beskýd s dychberúcimi výhľadmi.  
 
Turistika 
Ak sa ubytujete v Resorte Kyčerka, už teraz sa môžete tešiť na nezabudnuteľné 
turistické výlety. Pretože akýmkoľvek smerom sa vydáte, všade na vás čakajú lákavé 
turistické trasy. Valašsko je nádherný región s doposiaľ divokou prírodou, horskými 
hrebeňmi, skalnými útvarmi, rozkvitnutými lúkami, čarovnými vyhliadkami a 
zvonicami. A celým krajom vás povedú kilometre značených turistických ciest. 
 
 
 
 



Kúpanie v Karolínke 
Vodná nádrž Karolinka sa nachádza v južnej časti mesta Karolinka. V čase letných 
horúčav sa nechajte zlákať priezračnou vodou a užite si kúpanie či vodné športy. 
Výbornou alternatívou sú romantické prechádzky  okolo nádrže v tieni stromov, 
ktorú lemujú trblietajúcu sa vodnú hladinu priehrady. 
 
 

ZIMNÁ DOVOLENKA 

 
Lyžiarske stredisko 
Trate, vleky a lyžiarske podmienky prispôsobené tak, aby v deťoch vzbudili záujem 
o zimné športy. Naučte deti láske k lyžovaniu či snowboardovaniu v Ski Areál 
Kyčerka a vychutnajte si rodinnú dovolenku aj v zime. 
 
Skibus 
Pre pohodlie našich hostí premáva bezplatný skibus z Grandhotel Tatra priamo do 
lyžiarskeho strediska. Ak chcete získať informácie o časoch skibusu, kontaktujte 
prosím recepciu hotela. 
 
Wellness 
Zohrejte sa po mrazivom dni na lyžovačke, sánkovačke či zimnej prechádzke v okolí 
nielen pri teplom čaji, ale rovno v horúcej vírivke s výhľadom na trblietajúcu sa 
krajinu. Objavte čaro večerného wellness alebo vodného sveta.  
 
Sánkovačka 
Aktivita, pri ktorej sa vyblázni celá rodina. Stačí si len vybrať, ktorý z okolitých kopcov 
bude ten váš. 
 
Domáci miláčikovia 
Potešíme aj tých, ktorí si nevedia predstaviť rodinnú dovolenku bez svojho 
štvornohého člena rodiny. Zoberte ho so sebou a my mu pripravíme misky na 
pamlsky a pelech na spanie. 
 


