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Lyžařský kurz
se sportovním pobytem
v srdci Valašska v Rožnově pod Radhoštěm

Nabídka pro základní a střední školy

Uskutečnění lyžařského kurzu nabízí
Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R.
Svou polohou je Rožnov p.R. a Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R. přímo předurčen pro
pořádání školních lyžařských kurzů, školních výletů, škol v přírodě, konání výcvikových táborů,
sportovních kurzů a soustředění, individuálních a skupinových sportovně-rekreačních pobytů. Ve
městě poskytuje aktivní pohyb krytý bazén s tobogánem, řada sportovních zařízení a adrenalinových
sportů. V jeho okolí se nacházejí stovky kilometrů značených turistických cest a lyžařských tras v
nadmořských výškách od 350 do 1150 m. Určitě stojí zato navštívit Pustevny, zastavit se u sochy
pohanského boha Radegasta a kapli sv. Cyrila a Metoděje, která se nachází na vrcholu Radhoště
(1129 m n. m.).

Radegast

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Ubytování a stravování je zajištěno v Komplexu pro sport a rekreaci TJ Rožnov p. R.
Ubytování je zajištěno v hotelu Stadion
s kapacitou 51 lůžek (s možností navíc 9
lůžek přistýlky). Pokoje na hotelu jsou
dvou a vícelůžkové. Všechny pokoje jsou
vybaveny umývadlem s teplou a studenou
vodou. Sprchy a WC jsou společné na
jednotlivých patrech.
V restauraci hotelu Stadion jsme
připraveni akceptovat individuální
požadavky na skladbu stravy.
Součásí hotelu je klubovna se stolním
tenisem, posilovna, rehabilitační linka s
podvodními masáži a saunou. V hotelu
Stadion je umístěna pro ubytované televize s dvd a bezplatné připojení Wi-fi.
Vedle komplexu je fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, nově postavená tenisová
hala Synot Tip Hall se squashem, badmintonem a horolezeckou stěnou. V blízkosti komplexu se
nachází bowling se dvoumi a čtyřmi drahami, Valašské muzeum v přírodě, Krytý bazén, zimní
stadion, sportovní hala a 4 tělocvičny.
Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p. R. je výchozím místem pro běžecké a sjezdové lyžování.
Kontakt:
Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R.
Pod Strání 2268
756 61 Rožnov p.R.,
tel.: +420 571 648 011, +420 731 614 320, +420 731 154 262
www.tjroznov.eu

Lyžařský kurz probíhá v Skiareálu Sachova studánka na Horní Bečvě

Z vlastních a bohatých zkušeností zajišťujeme lyžařský výcvik v skireálu Sachova studánka, který je
pro to ideální. Ve skiareálu je pět sjezdových tratí ve výšce 640-750 m.n.m. s obtížností snadná a
mírně obtížná.
Dále se v areálu nachází koutek dětské lyžařské školky s provazovým vlekem o délce 60 m, malou
Tatrapomu S o délce 150 m s malou pojezdovou rychlostí. Skiareál Sachova studánka je vzdálen od
hotelu Stadion cca 20 minut jízdy autobusem.

Vleky
A - TLV 12 délka 600 m, přev. 110 m
B - Tatrapoma P délka 450 m, přev. 90 m
C - Tatrapoma S délka 150 m, přev. 12 m
D - Provazový vlek délka 60 m, přev. 5 m

Sjezdové tratě
Délka 640 m, obtížnost snadná
Délka 450 m, mírně obtížná
Délka 450 m, mírně obtížná
Délka 150 m, obtížnost snadná
Délka 60 m, obtížnost snadná

Nabídka na uskutečnění 5 denního lyžařského kurzu se sportovním pobytem
pro max. 60 osob s lyžařským výcvikem ve Skiareálu Sachova studánka
Pobyt začíná v pondělí obědem a končí v pátek obědem.
Po celou dobu je zajištěna plná penze včetně svačiny a pitného režimu.
1. den – příjezd, ubytování, lyžování – rozřazení do družstev 2 hodiny, oběd, návštěva města Rožnova p.R,
večeře, volný program
2. den – snídaně včetně svačiny, lyžování 4 hodiny (9:00 – 13:00), oběd, bowling, večeře, volný program
3. den – snídaně včetně svačiny, lyžování 4 hodiny (9:00 – 13:00), oběd, Krytý bazén, večeře, volný program
4. den – snídaně včetně svačiny, lyžování 4 hodiny (9:00 – 13:00), oběd, volný program, večeře I., večerní
lyžování, večeře II.
5. den – snídaně včetně svačiny, lyžování 4 hodiny (9:00 – 13:00), oběd, ukončení pobytu, odjezd
Ve volném programu můžete využít klubovnu se stolním tenisem, posilovnu, pustit si film, hrát společenské
hry nebo si zahrát tenis, squash nebo badminton na hale.
Rozdělení pokojů:
200 - třílůžkový pokoj
201 - třílůžkový pokoj s přistýlkou
202 - třílůžkový pokoj s přistýlkou
203 - třílůžkový pokoj s přistýlkou
204 - třílůžkový pokoj s přistýlkou
205 - pětilůžkový pokoj s přistýlkami

-3
-3+1
-3+1
-3+1
-3+1
-5+3

303 - dvoulůžkový pokoj
304 - dvoulůžkový pokoj
305 - dvoulůžkový pokoj
306 - dvoulůžkový pokoj
307 - dvoulůžkový pokoj
308 - dvoulůžkový pokoj
303 - třílůžkový pokoj s přistýlkou

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3+1

313 - čtyřlůžkový pokoj
-4
314 - dvoulůžkový pokoj s přistýlkou - 2 + 1
315 - dvoulůžkový pokoj
-2
316 - dvoulůžkový pokoj
-2
317 - dvoulůžkový pokoj
-2
313 - čtyřlůžkový pokoj
-4
-----------------------------------------------------------------Celkový počet lůžek
51 lůžek + 9 přistýlek

Cenová nabídka na uskutečnění 5 denního lyžařského kurzu

Celková cena za pobyt s lyžováním ve Skiarálu Sachova Studánka

- 2.990,- Kč / osoba
Cena zahrnuje:
4 x ubytování
4 x plnou penzi
4 x svačinu na lyžování
1 x oběd v den odjezdu
5 x skipass
5 x dopravu k vlekům
1 x večerní lyžování

-

na každých 15 účastníku lyžařského pobytu je 1 osoba pedagogického dozoru zdarma
- 1 x vstup na krytý bazén – zdarma
- 1 x bowling – zdarma
- vývoz a svoz lyžařů z centrálního parkoviště přímo v vlekům - zdarma

V ceně není zahrnuta doprava do Rožnov p.R. a zpět.
Po domluvě lze zajistit vstupy u ostatních sportovních zařízeních (zimní stadion, badminton, squash, tenis)

Na přání lze zrealizovat jak krátkodobé lyžařské kurzy (dvou nebo třídenní)
tak dlouhodobé lyžařské kurzy (více jak pětidenní) a i v jiných skiareálech
(Soláň-sedlo, Soláň-vrchol, Rališka, Pustevny a Bílá). V případě zájmu Vám nabídku
vyhotovíme na základě vašeho dotazu (záleží i na velikosti skupiny)

„Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a pomůže Vám bez starostí připravit
kvalitní lyžařský výcvik plný zážitků a zábavy pro Vaše žáky a studenty..."
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Valašské muzeum v přírodě
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Krytý bazén

Rožnovské náměstí

Zimní stadion
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