Balíčky zážitků
Objevujte Frenštátsko aneb
do Beskyd za aktivitami,
zážitky a za kulturou…

sport • dobrodružství
zábava • tradice • příroda
turistika • wellnes

Úvod
Chcete své volné chvíle prožít zajímavě, oddychnout
si a ještě přitom něco zažít nebo se něco nového naučit? Vyzkoušejte naše Balíčky zážitků na Frenštátsku!
Chcete-li zažít něco neobvyklého, něco, na co nezapomenete, určitě si z naší pestré nabídky vyberete.
Dát si rande v noci s Radegastem, prosvištět lesy na
kole či na lyžích, spustit se ze skokanského můstku na

laně, proletět se v motokáře na dráze nebo s padákem
vzduchem ve dvou, osedlat bujného oře nebo terénní
koloběžku a pak se po všem tom rozruchu oddat dokonalému uvolnění a kompletně se proměnit. No kde
tohle můžete?
Balíček zážitků je ideální dárek pro někoho, na kom
vám záleží. S balíčky zážitků si můžete splnit svůj sen…

Balíčky zážitků na Frenštátsku
zážitkový kupon

Vyzkoušejte naše Balíčky zážitků:
Beskydské hory s objektivem…
Beskydské vrcholy v noci…
Beskydskými lesy na kole…
Den na sněhu…
Dobrá rána…
Dokonalé uvolnění…

Fotografické putování za Radegastem…
Jako pavouk…
Kompletní proměna 1–3…
Kouzlo horské cyklistiky…
Křest sněhem na Pustevnách…
Letem nad valašským světem – tandemový let…
Motokáry…
Na hřbetě poníka…
Na kole cestou necestou…
Okolo Frenštátu ve veteránu…
Pod rouškou tmy…
Svatba jako řemen…
Tarzánie…
U valašského mlynáře…
Valašské zážitky pro všechny smysly…
Valašský adrenalin na druhou pro dospělé…
Valašský adrenalin na druhou pro rodinu…
Vyzrajte na kila…
Yetti a jeho sněžné světy…
Z Pusteven na terénní koloběžce…
Základy skialpinismu – skitouring…
…a mnoho dalších



Úvod
Kde si můžete Balíčky zážitků koupit?

Zakoupit si je můžete v Městském informačním centru
ve Frenštátě p. R., na stránkách www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku a brzy i v síti vybraných informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních
agentur, později i v síti dalších provizních prodejců. Při
zakoupení balíčku obdržíte zážitkový kupon, ve kterém
naleznete potřebné informace k jeho čerpání.

Jak čerpat váš Balíček zážitků?

Po rezervaci a zaplacení vašeho Balíčku zážitků vám
budou poskytnuty všechny informace potřebné k jeho
čerpání – zejména místo a přesný čas.

Jak si můžete Balíček zážitků koupit?

Balíček zážitků si můžete koupit ve dvou režimech, a to
„otevřený“ nebo „rezervovaný“. Pokud si Balíček zážitků koupíte v režimu „otevřený“, musíte ještě před jeho
čerpáním provést rezervaci v Informačním centru Valašského království na telefonním čísle +420 571 655 196,
mimo otvírací hodiny na čísle +420 774 668 011 nebo
e-mailem: balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz. Neníli u zážitkového kuponu uvedeno jinak, platí jeden rok
od data prodeje.
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Beskydské vrcholy v no c i
Noční přechod přes legendami opředený Radhošť, po hřebeni k soše pohanského
boha Radegasta na Pustevny a dále na Tanečnici a méně navštěvované, o to však
zajímavější vrcholy Čertův mlýn a Kněhyni. Přechod masivem Velké Stolové a Kněhyně na chatu na Zmrzlém, zde možnost odpočinku, snídaně a poté buď návrat na
Pustevny a lanovkou do Ráztoky, nebo sestup do údolí a dále do Trojanovic nebo
Kunčic pod Ondřejníkem.

Kód balíčku:
1 osoba AKT 104 254
2 osoby AKT 105 255
3 osoby AKT 106 256
4 osoby AKT 107 257

Obsah balíčku: Doprava • Zapůjčení čelovek • Doprovod po
celou dobu trvání služby • Lanovka • Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas VK • Horostopa VK
• Pamětní list • Pohlednice VK • Samolepka VK • Tričko VK.
Tělesné předpoklady: Délka přechodu je 16–20 km s převýšením asi 1 000 m. Služba není vhodná pro děti do 15 let.
Celkový čas: 8 hodin.
Počet účastníků: 1–4 osoby.
Oblečení, vybavení: Pevná obuv, oblečení do hor odpovídající roční době a počasí. K zapůjčení čelovka. Batoh, spacák
a karimatka vlastní nebo k zapůjčení za poplatek 200 Kč.
Sezona, počasí: Celoročně, jen za velmi špatného počasí ne.
Lokalita: Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Kunčice p. O., Trojanovice.
Kdy objednávat: 2 týdny předem.

Beskydskými l e s y n

a kole

Objevte Beskydy na kole. Zapomeňte na hladký povrch silnic. Ukažte, co umíte
v terénu. Zkušený místní MTB instruktor vás provede těmi nejkrásnějšími lesními
cestami a chodníčky.

Kód balíčku:
1 osoba AKT 025 075
2 osoby AKT 026 076
4 osoby AKT 027 077

Obsah balíčku: Celodenní MTB túra v Beskydech nebo Poodří vhodná pro pokročilé bikery s přiměřenou fyzickou kondicí • Trasy převážně v terénu i po neznačených chodnících a lesních cestách • Trasu lze zvolit i z místa ubytování • Zastávka na občerstvení v typické
beskydské horské chatě nebo cykloturistické hospodě (občerstvení není v ceně) • Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby): Pas VK • Kolostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK • Slivovice 0,2 l (pouze
k AKT 027 077) • Tričko VK (pouze k AKT 026 076 a AKT 027 077).
Tělesné předpoklady: Od 12 do 15 let v doprovodu rodičů,
do 18 let se souhlasem rodičů. U skupin je předpokladem srovnatelná technika jízdy a fyzická zdatnost účastníků.
Celkový čas: 5 hodin (25–50 km, převýšení až 1 000 m).
Počet účastníků: Maximálně 6 osob.
Oblečení, vybavení: Cyklo oblečení, větrovka, rukavice. Doporučujeme horské kolo typu XC s odpruženou vidlicí. Přilba,
brýle, láhev s pitím, set na opravu kola, bikerský batoh.
Sezona, počasí: Květen–říjen, nevhodné realizovat za deště.
Lokalita: Frenštát p. R., Rožnov p. R., Kunčice p. O., Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.


Den na sněhu
Obsah balíčku: Celodenní výuka pod vedením zkušeného
instruktora (na výběr: lyžování, carving, telemark či snowboarding • Celodenní skipas – lístek na vleky • 2 jízdy na
snowtubingové dráze (jízda na duších po speciálně opraveném terénu) • Vstup do lanového centra • Dárkový balíček
VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas Valašského království • Stopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK •
Samolepka VK • Slivovice 7,5 dcl (pouze u AKT 015 045) •
Slivovice 0,2 l (pouze u AKT 014 044) • Tričko VK (u všech
balíčků kromě AKT 012 042).

Kód balíčku:
1 osoba se svým vybavením
1 osoba + půjčení vybavení
4 osoby se svým vybavením
4 osoby + půjčení vybavení

AKT 012 042
AKT 013 043
AKT 014 044
AKT 015 045

Tělesné předpoklady: Pro děti i pro dospělé.
Celkový čas: 6–7 hodin.
Počet účastníků: 1 nebo 4 osoby nebo dle dohody.
Diváci: Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní zimní oblečení, čepice, rukavice. Vlastní vybavení musí být v dobrém technickém stavu.
Sezona, počasí: Prosinec–březen, dle sněhových podmínek.
Lokalita: Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Kunčice p. O.,
Trojanovice
Kdy objednávat: 1 týden předem (větší skupiny 2 týdny).

D obrá r ána
„Trefa přímo do černého!“ Zamířit, zadržet dech a zmáčknout spoušť… Na sportovní
střelnici budete mít jedinečnou možnost vyzkoušet svou schopnost zasáhnout cíl.
Vyzkoušejte si střelbu z krátkých či dlouhých sportovních malorážních zbraní.

Kód balíčku:
1 osoba AKT 018 048

Obsah balíčku: Seznámení s bezpečnostními pravidly a správnou technikou střelby • Střelba na cíl z několika typů
zbraní pod vedením zkušeného trenéra • Pronájem střelnice • Zapůjčení ochranných pomůcek • Pronájem zbraně
• Spotřeba střeliva v počtu 100–150 kusů • Dárkový balíček
Valašského království (obdržíte Holubí poštou po realizaci
služby): Pas Valašského království • Stopa VK • Pamětní list
VK • Pohlednice VK • Samolepka VK.
Tělesné předpoklady: Od 18 let. Bezbariérový vstup.
Celkový čas: 1,5 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba nebo dle dohody.
Diváci: Účast diváků je možná. Maximální počet 4 osoby.
Oblečení, vybavení: Dle klimatických podmínek. Veškeré
technické vybavení, které je nezbytné pro realizaci služby,
dodáme.
Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
Poznámka: Na střelnici ve Frenštátě p. R. si můžete vyzkoušet i střelbu z velkorážního revolveru.


Jako pavouk
Objevte tajemství Spidermana, pavoučího muže, naučte se umění práce s horolezeckým lanem a jistícími prostředky, vyzkoušejte slaňování z věže skokanského
můstku v kouzelném prostředí starodávných Pusteven.

Kód balíčku:
3 osoby AKT 097 243
4 osoby AKT 098 244
5 osob AKT 099 245

Obsah balíčku: Zajištění vybavení pro slaňování • Instruktáž • Ukázka slaňování •
Vlastní slanění klienta pod dohledem zkušeného instruktora (celkem 3 ×) • Pojištění • Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po
realizaci služby): Pas Valašského království • Horostopa
VK • Pamětní list • Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady: Od 12 let.
Celkový čas: 45 minut až 2 hodiny, v závislosti na počtu
klientů.
Počet účastníků: 3–5 osob nebo dle dohody.
Diváci: Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení odpovídající roční době
a počasí. Veškeré potřebné pomůcky budou zapůjčeny
a jsou v ceně služby.
Sezona, počasí: Celoročně, nelze realizovat za deště,
sněžení a silného větru.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, Pustevny,
Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.

Křest sněhem n a P u s

tevnách

Třpytivý sníh křupající při každém kroku, vzduch ostrý jako nůž a pohádkové hory.
K tomu lyže, snowboard, carving a horská túra s průvodcem, základy skialpinismu,
běžky a sněžnice. Dokážete si představit lépe strávený zimní den?

Kód balíčku:
VIP 019 260

Obsah balíčku: Výuka lyžování s instruktorem: lyže, snowboard, carving – dle přání klienta • Odpolední túra
s průvodcem – skialpy, sněžnice, běžky – dle přání klienta • Oběd na horské chatě • Půjčení potřebného vybavení (lyžařské nebo skialpinistické sety, boty, sněžnice, běžky,
hole) • Udělení diplomu + tričko • Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby).
Tělesné předpoklady: Od 10 let.
Celkový čas: 1 den.
Počet účastníků: 1–10 osob.
Diváci: Účast diváků během výuky je možná.
Oblečení, vybavení: Zimní oblečení nejlépe na bázi GTX
membrány. Klient dostane zapůjčen lyžařský či skialpinistický set, sněžnice, běžky, hole, boty dle povahy vybrané
služby.
Sezona, počasí: Prosinec–duben, dle sněhových podmínek a počasí.
Lokalita: Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.


L e t em nad valašským světem – tandemový let
Chcete se jen tak proletět nad Valašským královstvím? Víte, že Beskydy mají pro
provozování paraglidingu ideální podmínky? Vyzkoušejte náš balíček zážitků „Letem nad valašským světem“.

Kód balíčku:
1 osoba AKT 004 012

Obsah balíčku: Tandemový let se zkušeným instruktorem na paraglidingovém křídle (20–45 minut dle povětrnostních podmínek) • Přesun na kopec, krátké zaškolení a seznámení klienta s bezpečnostními předpisy • Dárkový
balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas
Valašského království • Pamětní list • Pohlednice VK • Samolepka RWS • Vzducholetostopa.
Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas: 1–1,5 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba nebo dle dohody.
Diváci: Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Větrovka, dlouhé kalhoty, pevná
obuv. Vše ostatní bude zapůjčeno.
Sezona, počasí: Březen–říjen, za příznivých povětrnostních
podmínek.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, Pustevny, Červený kámen, Velký Javorník, Ondřejník-Skalka, Javorový u Třince, Kunčice pod Ondřejníkem.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.

Moto k áry
Chcete vědět, jak si ve Valašském království užít zdravou dávku adrenalinu? Dopřejte si ji na nejdelší motokárové dráze v České republice.
Obsah balíčku: Instruktáž o technice jízdy • Jízda na nejdelší motokárové dráze
v ČR • Závod – dráha obsahuje časomíru, možnost porovnání času s Lucií Panáčkovou (jezdí MS Evropy) • Možnost zapůjčení dětské motokáry – nutno domluvit
předem • Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas
Valašského království • Stopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK • Samolepka VK
• Slivovice 0,2 l • Tričko VK.

Kód balíčku:
4 osoby AKT 044 115
6–8 osob AKT 045 116

Tělesné předpoklady: Pro dospělé a děti od 7 let. Klient musí přihlédnout ke
svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas: Pro 4 osoby: 30 minut, pro 6–8 osob: 1 hodina.
Počet účastníků: 4 nebo 6–8 osob.
Diváci: Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení dle
klimatických podmínek a ročního období.
Sezona, počasí: Květen–září,
za příznivého počasí.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Minimálně jeden týden
předem.


Na hřbetě poníka
Poník je menší hravé zvířátko a jezdit se na něm naučí děti zakrátko. Během několika hodin se přenesou do světa poníka, vyzkouší si jaké to je starat se o něj, proniknou do tajů výcviku a zažijí spoustu legrace a zábavy s tímto milým zvířetem.

Kód balíčku:
1–2 osoby AKT 077 217

Obsah balíčku: Seznámení s prostředím, poníkem a pomůckami • Práce kolem poníka (čištění, úklid boxů, sedlání) • Základní ježdění (výcvik na lonži) • Pro zručnější absolvování jízdy zručnosti • Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby): Pas Valašského
království • Koňostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady: Pro děti ve věku 6–12
let. Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
Celkový čas: 2 hodiny.
Počet účastníků: 1–2 osoby.
Diváci: Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Jezdecká přilba (může být
i cyklistická), pevná kotníková obuv, přilnavé šponovky či rajtky.
Sezona, počasí: Duben–říjen, službu lze čerpat
i za nepříznivého počasí (v jezdecké hale).
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.

Tarzánie
„Tarzánie“, to je pojem, který představuje jedinečný adrenalinový zážitek v lesním
prostředí na nejdelší lanové dráze v České republice.

Kód balíčku:
1 osoba AKT 046 134
2 osoby AKT 047 135
3 osoby AKT 048 136

Obsah balíčku: Tarzánie – trasa z lanových překážek, zavěšených na stromech ve
výšce 4–12 m nad zemí. Lanové překážky jsou důmyslně řazeny tak, aby kombinovaly úkoly s různým stupněm obtížnosti s úkoly technickými či zábavnými. Ke zdolání trasy není zapotřebí zvláštní
fyzické síly. Bezpečnost účastníků je zajištěna jisticími lany,
jisticím úvazkem a přilbou. Před vstupem na první překážku
vás instruktor krátce seznámí s pravidly a způsoby jištění.
• Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci
služby): Pas Valašského království • Stopa VK • Pamětní list
• Pohlednice VK • Samolepka VK.
Tělesné předpoklady: Pro osoby od 140 cm výšky.
Celkový čas: 1–2 hodiny.
Počet účastníků: 1–4 osoby.
Diváci: Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Pohodlné sportovní oblečení.
Sezona, počasí: Celoročně, mimo sezonu o víkendech.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.
Poznámka: Dětský park Tarzánek (děti do 10 let) zdarma!


Valašské zážitky pro všechny smysly
Letní dobrodružství v Beskydech. Dlouhý letní den plný adrenalinového dobrodružství, bojová hra paintball, horské kolo, lanové překážky, různé outdoorové hry
a podvečerní vůně grilování. Dokážete snad využít letní den lépe?

Kód balíčku:
Program A) VIP 017 258
Program B) VIP 018 259

Obsah balíčku: Program A) 1 den: Paintball • Oběd na horské chatě • Nízké lanové překážky • Večerní grilování, steaky • Půjčení potřebného vybavení a jídlo v ceně služby. Program B) 2 dny: 1. den: Celodenní horská
cykloturistická túra • Večer raut a nízké lanové překážky • 2. den: Paintball • Oběd na horské chatě • Odpoledne
outdoorové hry • Grilování • Půjčení potřebného vybavení
a jídlo v ceně služby • Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
Tělesné předpoklady: Od 10 let.
Celkový čas: 2 dny.
Počet účastníků: Min. 5 osob. Větší skupiny po dohodě.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení vhodné do hor. Veškeré potřebné vybavení bude zapůjčeno a je v ceně služby.
Sezona, počasí: Květen–říjen, program může být upraven na
základě klimatických podmínek.
Lokalita: Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
Poznámka: Ubytování není zahrnuto v ceně služby. Možnost
ubytování za 300 Kč/os/noc splatných na místě.

Valašský adrenalin n

a d r u h o u pro dospělé

Patříte k lidem, kteří si nejraději vyplní volný den nějakou aktivitou okořeněnou
dávkou vzrušení? Pak právě pro vás je připraven tento balíček valašského adrenalinu. Na speciálních terénních koloběžkách s průvodcem zažijete nezapomenutelný
devítikilometrový sjezd lesní cestou z Pusteven až k lanovému centru, kde si vzápětí
vyzkoušíte své schopnosti na lanové trase plné překážek zavěšené na stromech ve
výšce 4–12 metrů nad zemí. Poté se zpět na Pustevny vyvezete lanovkou.

Kód balíčku:
3 osoby AKT 081 225
4 osoby AKT 082 226
5 osob AKT 083 227

Obsah balíčku: Půjčení koloběžky • Průvodce • Půjčení helmy
• Vstup do lanového parku • V lanovém parku zapůjčení nutného vybavení • Lístek na lanovku • Pojištění • Dárkový balíček
VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas Valašského
království • Kolostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady: Pro osoby od 140 cm výšky.
Celkový čas: 3–5 hodin (včetně lanovky) a dle fyzické zdatnosti klienta.
Počet účastníků: 3–10 osob nebo dle dohody.
Diváci: Účast diváků po trase a v lanovém parku je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení, které se v případě
mokrého terénu může zablátit. Helmu zapůjčíme.
Sezona, počasí: Duben–říjen, nelze realizovat za deště.
Lokalita: Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.
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Z Pusteven na terénní kolo b ě ž c e
Chcete zažít mírně adrenalinovou zábavu a pocit, že sjíždíte obtížné serpentiny
ukryté v lesním hvozdu, míjíte vzrostlé stromy, zdoláváte obtížné zatáčky a při tom
chvíli běžíte a chvíli se zase vezete? Pak právě pro Vás je určen tento zábavný a
bezpečný sjezd na speciálních terénních koloběžkách s průvodcem z Pusteven, kam
Vás zpět po jízdě dopravíme lanovou dráhou.

Kód balíčku:
3 osoby AKT 078 222
4 osoby AKT 079 223
5 osob AKT 080 224

Obsah balíčku: Půjčení koloběžky • Průvodce •
Půjčení helmy • Lístek na lanovku • Pojištění • Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby): Pas Valašského království • Kolostopa VK •
Pamětní list • Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady: Pro osoby od 140 cm výšky.
Celkový čas: 2–3 hodiny (včetně lanovky) a dle fyzické zdatnosti klienta.
Počet účastníků: 3–10 osob nebo dle dohody.
Diváci: Účast diváků po trase je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení, které se
v případě mokrého terénu může zablátit. Helmu zapůjčíme. Doporučujeme vlastní cyklistické rukavice.
Sezona, počasí: Duben–říjen, službu nelze realizovat za deště.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.

Základy skialpi ni s m u – s

kitouring

Pro vás, kteří se cítíte unaveni hlučnými přeplněnými středisky, je tady Skitouring, tedy turistika na lyžích v zimním horském terénu. Vyzkoušejte své
schopnosti pohybu ve volném terénu na skialpinistických lyžích při výstupu na
některý z významných beskydských vrcholů. Prověřte svou zdatnost výstupem
a užijte si nádherné uvolnění při fantastickém sjezdu v čerstvém prašanu.

Kód balíčku:
1–2 osoby, 3 h
3–4 osoby, 3 h
1–2 osoby, 5 h
3–4 osoby, 5 h

AKT 093 237
AKT 094 238
AKT 095 239
AKT 096 240

Obsah balíčku: Seznámení se skialpinistickým vybavením: výzbroj – lyže, boty, pasy, hole a výstroje – oblečení,
doplňky (lavinové vybavení) • Instruktáž použití skialpinistického vybavení • Technika výstupu na pásech, otočky,
sjezd na lyžích v terénu • Orientace v terénu, bezpečnost během túry, ochrana životního prostředí • Skialpinistická
túra pod vedením zkušeného instruktora • Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas
Valašského království • Horostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK • Samolepka VK (pouze u AKT 096 240).
Tělesné předpoklady: Pro zdatné turisty a alespoň průměrné lyžaře.
Celkový čas: 3 nebo 5 hodin. Záleží také na počasí a zdatnosti klienta.
Počet účastníků: 1–4 osoby.
Oblečení, vybavení: Zimní outdoorové oblečení, lyžařské brýle, sluneční brýle,
opalovací krém, malý batoh, tekutiny (v termosce), svačina (energetické tyčinky).
Sezona, počasí: Duben–říjen, nelze realizovat za deště, silného sněžení, prudkého větru a nízké sněhové pokrývky.
Lokalita: Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
Poznámka: Možnost zapůjčení skialpinistického setu (lyže, boty, pásy, hole) za
290,–/den/osoba (není zahrnuto v ceně).
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Beskydské hory s objektivem
Kód balíčku:
Kurz krajinářské fotografie (fotografování valašské krajiny) je určen pro návštěvníky
1 osoba POH 008 020
Valašska, Beskyd a přilehlých pohoří. Profesionální fotograf vás seznámí s pravidly
2 osoby POH 009 021
práce s fotoaparátem v krajině. Snímky krajiny z dovolené již nikdy nebudou vypa3 osoby POH 010 022
dat tuctově. Zažijete den v krásné přírodě a mnoho se naučíte. Pustevny, Čertův
mlýn a Kněhyně patří k nejfotogeničtějším lokalitám v Beskydech. Pseudokrasové
útvary, původní porosty a horské louky v kombinaci s fantastickými výhledy jsou zárukou nevšedního zážitku.
Obsah balíčku: Kurz krajinářské fotografie • Návštěva atraktivních lokalit s profesionálním fotografem • CD s fotografiemi klienta pořízenými
během kurzu • Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci
služby): Pas Valašského království • Stopa VK • Pamětní list • Pohlednice
VK • Samolepka VK • Tričko VK (pouze k BZ POH 010 022).
Tělesné předpoklady: Od 12 let. Nenáročný až středně náročný terén.
Celkový čas: 7 hodin.
Počet účastníků: 1–3 osoby nebo dle dohody.
Oblečení, vybavení: Lehké turistické oblečení dle ročního období.
Vlastní fotoaparát (digitální či analogový) s nastavitelným časem a clonou. Půjčení dig. fotoaparátů za 200 Kč/os. Doporučujeme zrcadlovku
s výměnnými objektivy, stativ, šedý přechodový filtr.
Sezona, počasí: Celoročně, nejvhodnější je podzim a zima se sněhem.
Lokalita: Frenštát a Rožnov p. R., Pustevny, Kunčice p. O., Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.

D okonal é u v o ln ění
Dokonalé uvolnění a osvobozující pocit, to je osvěžující, hojivá koupel v bylinné
lázni spojená s masáží celého těla. Všemi smysly budete vnímat, jak pod rukama
zkušených profesionálů mizí stres a napětí.

Kód balíčku:
1 osoba POH 002 003

Obsah balíčku: 40minutová bylinná koupel v multifunkční turbo vaně • 90minutová masáž celého
těla • Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou po
realizaci služby): Pas Valašského království • Bavostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady: Tento balíček zážitků je
vhodný pro dospělé i děti. Před realizací služby je
nutná konzultace s fyzioterapeutem o aktuálním
zdravotním stavu klienta.
Celkový čas: 2 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba.
Diváci: Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Vlastní oděv včetně hygienických potřeb.
Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod
Radhoštěm.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
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Kompletní proměna 1
Představte si celý den v salónu krásy! Tým zkušených odborníků vám věnuje veškerou péči. Nechte se hýčkat, nechte se rozmazlovat, nebojte se improvizovat. Svou
proměnou překvapíte sama sebe i své okolí.

Kód balíčku:
1 osoba POH 005 006

Obsah balíčku: Ošetření těla proti celulitidě, masáž, maska, peeling, tělový zábal (2 hodiny) • Kompletní čištění
pleti obličeje, peeling, masáž, výživná maska (1,5 hodiny) • Stříhání a barvení vlasů (1,5 hodiny) • Modeláž nehtů
(1 hodina) • Líčení (1 hodina) • Dárkový balíček (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby): Pas Valašského království • Bavostopa
VK • Pamětní list • Pohlednice VK • Samolepka VK • Tričko VK.
Tělesné předpoklady: Pro dospělé
i mládež.
Celkový čas: 7 hodin.
Počet účastníků: 1 osoba.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
Vyzkoušejte také Kompletní proměnu 2 a 3.

Vyzrajte n a k i

la

Vyzkoušejte velice účinnou metodu, jak se zbavit nadváhy a optimalizovat organisKód balíčku:
mus bez vedlejších účinků prostřednictvím nejmodernější techniky. Jde o kombinaci
1 osoba POH 003 004
dvou přístrojů Termojet a Presojet. Tento program je zatím nejrychlejší a nejúčinnější
metodou, jak se zbavit nadváhy. Působení infračerveného záření a prohřívání problematických partií má blahodárný
účinek na celý organismus. Vede k vyčištění vašeho těla od jedů a tuků, dále pak napomáhá ke zlepšení krevního
oběhu, odstranění obezity, celulitidy a žilní nedostatečnosti. Sami si můžete vybrat z deseti volitelných programů dle
vaší potřeby. Na závěr, jako třešničku na dortu, obsahuje tento program reflexní masáž plosky nohy.
Obsah balíčku: 50minutová kúra termolipolýza na přístroji
Termojet • 50minutová kúra na přístroji Presojet • 50minutová
reflexní masáž plosky nohy • Dárkový balíček (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby): Pas Valašského království • Bavostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady: Pro dospělé i mládež. Před realizací služby je nutná konzultace s fyzioterapeutem o aktuálním zdravotním stavu klienta.
Celkový čas: 2,5 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv, vlastní hygienické potřeby.
Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
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Okolo Frenštátu ve veteránu
Město Frenštát leží v zelené kotlině obklopené nádhernými horami. Vydejte se
Kód balíčku:
historickým automobilem po krásách Valašska na poznávacím okruhu vedoucím
1–3 osoby POH 079 2417
z Frenštátu přes Trojanovice, Kunčice, Tichou a Veřovice. Zastavte se na chvíli na
malebných místech, jakými jsou skokanské můstky, dřevěný pravoslavný kostelík či travertinová kaskáda.
Obsah balíčku: Přistavení auta (Frenštát p. R. nebo Trojanovice). • Jízda po trase Frenštát p. R., Trojanovice,
Kunčice p. O., Tichá, Lichnov, Veřovice, Bordovice a zpět do Frenštátu (zde průjezd kolem aquaparku, autocampu
a krátká zastávka na můstcích) • V případě zájmu a dle možností zastávka v Kunčicích p. O. u dřevěného ruského
kostelíku, v Tiché travertinová kaskáda, Lichnov – Muzeum vystěhovalectví, Veřovice možnost občerstvení v hospůdce Dolní Dvůr (občerstvení si hradí klient sám, není součástí služby) • Po celou dobu trvání služby možnost
focení, případně natáčení (vlastními přístroji klientů) • Dárkový
balíček (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Pas Valašského království • Bavostopa VK • Pamětní list • Pohlednice VK
• Samolepka VK • Tričko VK.
Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Doporučujeme úrazové pojištění.
Celkový čas: 3–4 hodiny.
Počet účastníků: 1–3 osoby.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle ročního období.
Sezona, počasí: Duben–říjen.
Lokalita: Frenštát p. R., Kunčice p. O., Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.

U valašsk é h o m lynáře
Přijďte se podívat do pohankovém mlýna na Kopané ve Frenštátě p. R. Zde se loupe
pohanka již od roku 1861 mechanickým způsobem, při němž nejsou znehodnocovány vitamíny. Přáním valašských mlynářů vždy bylo, aby pohanka přinášela lidem
zdraví, které stále zůstává tím největším bohatstvím každého člověka.

Kód balíčku:
1 osoba TRA 021 114

Obsah balíčku: Exkurze v pohankovém mlýně • Povídání o historii zpracování pohanky • Na místě možnost nákupu pohanky a pohankových výrobků • Dárkový balíček: Pas Valašského království • Pohankové křupky •
Kniha receptů: „Pohanka ve mlýně a v kuchyni“.
Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas: 30 minut.
Počet účastníků: 1 osoba nebo dle dohody.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle
na počasí.
Lokalita: Frenštát p. R., Trojanovice.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.
Poznámka: Dárkový balíček klient
obdrží na místě. Tento Balíček doporučujeme jako dobrý tip na doplnění
programu k jinému Balíčku zážitků.
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Tipy na aktivní trávení volné h o č a s u
Bowling a kuželky

Bowling Megas, Záhuní 1791, Frenštát p. R., +420 777 799 957
Kuželky na Střelnici, restaurace Střelnice, Frenštát p. R.,
+420 556 835 294
Kuželna u Orlovny, Lichnov, +420 608 731 468

Cyklotrasy

Frenštát p. R.–Horečky (7 km), cyklotrasa č. 6195, krátká
nenáročná trasa pro horská či trekingová kola.
Frenštát p. R.–Trojanovice (15 km), cyklotrasa č. 6194, delší,
nenáročná trasa pro silniční kola. Od autokempu přes náměstí
na Sv. Marek, dále přes Trojanovice kolem Památníku bratří
Strnadlů zpět k autokempu podél toku řeky Lomné.
Frenštát p. R.– Velký Javorník (16,5 km), cyklotrasa č. 6016,
krátká, náročnější trasa pro horská kola. Vede kolem skokanských můstků vzhůru po asfaltové lesní cestě. Po 6 km odbočuje z cyklotrasy doleva lesní cesta, která stoupá na vrchol.
Pustevny a Radhošť (40 km + 8 km), delší, náročnější trasa
pro horská či trekingová kola. Z Frenštátu po červené turistické značce směr Trojanovice, kolem vlakového nádraží. Za žel.
přejezdem odbočit doleva směr Planiska. Asfaltová silnice nás
dovede do Kunčic p. O. Odtud po modré turistické značce
směr Hamry kolem golfového hřiště a jízdárny. V Hamrech se
napojíme na cyklotrasu č. 6007. Od rozcestí Horní Čeladnákaple pokračujeme po cyklotrase č. 46 směr V jámě a rozcestí
Bařiny. Dále vede cyklotrasa po vrstevnici na Pustevny. Zde
můžeme odbočit na Radhošť (8 km tam i zpět). Z Pusteven nás
cyklotrasa č. 6016 dovede do Trojanovic a zpět do Frenštátu.
Okolo Ondřejníku (47 km), delší, náročnější trasa pro horská či trekingová kola. Z Frenštátu po silnici do Tiché, zde na
křižovatce doprava směr Kozlovice, a od další křižovatky po
cyklotrase č. 6008 do Lhotky. Zde po zelené turistické značce
vystoupáme na rozcestí Kubalánky. Napojíme se na běžkařský
okruh a po něm (doprava) na Ondřejník-sedlo. Pokračujeme
směrem ke Skalce a okruh nás přivede zpět na Ondřejník-sedlo.
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Po žluté a modré značce k chatě Ondřejník a po asfaltové
silnici sjezd směr Frýdlant n. O.-Paseky. Zde se napojíme na
cyklotrasu č. 6007, a po ní směr Pstruží. V místě, kde cyklotrasa
kříží žlutou značku, se napojíme na cyklotrasu č. 6008, která
nás dovede až do Kunčic p. O. Za restaurací Huťařství opustíme cyklotrasu a po silnici č. 483 dojedeme zpět do Frenštátu.

Fitness

Fit-centrum, Havlíčkova 32, Frenštát p. R., +420 556 839 090,
+420 603 526 696
Fit studio Petra, bývalá MŠ Záhuní 407, +420 608 274 544,
+420 558 675 052, www.fitstudio.petra.applet.cz

Jezdectví

1 Jízdárna TJ Slovan, Na Nivách, Frenštát p. R.,
+420 556 835 424, +420 603 183 495, www.tjslovan.cz
2 Jízdárna JK Trojanovice, Trojanovice 223, Frenštát p. R.,
+420 737 301 035, +420 556 839 104,
www.konetrojanovice.unas.cz

Koupání

3 Aquapark, Dolní 1806, Frenštát p. R., +420 556 839 303,
www.frenstat.info/aquapark/
Krytý bazén, Mariánská ul., Frenštát p. R., +420 556 836 240

Lanová centra

4 Tarzanie – horský lanový park Ráztoka, Trojanovice-Ráztoka, +420 777 899 888, www.tarzanie.cz

Minigolf

Minigolf, prostranství za barem Markýz – směr Tichá,
Frenštát p. R., +420 604 507 507

Motokáry

Půjčovna motokár, parkoviště u Dolu Frenštát – směr
Rožnov p. R., +420 603 295 225, +420 604 298 030

Památky a zajímavosti

Expozice vystěhovalectví, Obecní úřad Lichnov,
+420 556 855 067, +420 556 855 017
Galerie Karla Svolinského, ZŠ Kunčice p. O., +420 556 850 184
5 Kostel sv. Prokopa a Barbory (ruský kostelík), Kunčice p. R.,
dřevěný kostelík, prohlídky po domluvě, +420 556 850 494
6 Muzeum ve Frenštátě p. R., Horní 220, Frenštát p. R.,
+420 556 835 936, +420 556 701 156, www.muzeum.novy-jicin.cz
Náměstí s radnicí a měšťanskými domy, nám. Míru, Frenštát p. R.,
měšťanské domy v místě původní středověké zástavby, stavby
ze 17., 18. a 19. století. Dochováno podloubí i s historickou
dlažbou z oblázků. Radnice – novoromantická budova postavena na místě v r. 1796 vystavěného obecního domu. V interiéru reliéfní alegorie Spořivost sochaře Jana Knebla. Památník
obětem 1. a 2. světové války, originál sousoší sv. Cyrila a sv.
Metoděje, originál sochy pohanského boha Radegasta.
Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla, Trojanovice, Památník trojanovických rodáků, +420 556 839 241
7 Pohankový mlýn, Trojanovice, +420 556 835 448,
www.pohankovymlyn.cz
Pustevny, horské sídlo se stavbami Maměnka a Libušín architekta Dušana Jurkoviče. Významné středisko zimních sportů
a turistiky. Mezi Pustevnami a Radhoštěm je umístěna socha
pohanského boha Radegasta.

Tipy na aktivní trávení volného času
Radhošť (1129 m n. m.) – nejznámější valašská hora. Vrchol
zdobí kaple sv. Cyrila a Metoděje a sousoší těchto věrozvěstů.
Skokanské můstky, Frenštát p. R.-Horečky
Travertinová kaskáda, přírodní útvar v obci Tichá.
Velký Javorník (918 m n. m.) – nejvyšší hora Veřovických vrchů. Pohorská jednota Radhošť má zde velmi navštěvovanou
horskou chatu.

Paragliding

MAC – škola paraglidingu, Kunčice p. O., +420 571 644 050,
+420 608 824 334, www.macskola.cz
Xfly.cz, paragliding v Beskydech, +420 608 435 430,
www.xfly.cz

Rybolov, lov zvěře

Rybolov, Janáčkova 1286, Frenštát p. R., +420 556 835 274
Lov zvěře, +420 556 836 048, +420 556 830 687

Sauna

Sauna, Dolní ulice, Frenštát p. R., +420 556 836 460

Skatepark

Skatepark, Martinská čtvrť, Frenštát p. R.

Squash

Squash centrum, Martinská čtvrť, Frenštát p. R.,
+420 775 147 625

Stadiony

Fotbalový stadion TJ Frenštát, +420 556 836 309

Městská sportovní hala, Martinská čtvrť, Frenštát p. R.,
+420 556 835 760, +420 556 836 555
Zimní stadion, Školská ulice, (v blízkosti hotelu Bartoš), Frenštát p. R., +420 556 836 238

Střelba

8 Sportovní střelnice, Helštýn – směr Kopaná, Frenštát p. R.,
+420 606 812 302, +420 556 831 385

Tenis

Tenisové kurty, Školská ul., u hotelu Bartoš, Frenštát p. R.,
+420 556 835 376
Tenisové kurty – Areál „Na dolině“, Trojanovice 112,
Frenštát p. R., +420 605 111 715, +420 602 735 549 (8)

Turistika

Naučná stezka Frenštát p. R.
Frenštát p. R.–Horečky a Vlčina
Frenštát p. R.–Velký Javorník
Pindula–Radhošť
Frenštát p. R.–Ráztoka–Pustevny
Pustevny–Radhošť
Pustevny–Skalíkova Louka
Pustevny–Martiňák
Pustevny–Čertův mlýn–Kněhyně–Čeladná
Pustevny–Trojanovice Bystré
Frenštát p. R.–Ondřejník

Ubytová n í a r e s t a u race
Ubytování
Bordovice

Srub partyzána Drozda, U kaštanu, +420 556 855 541
Ubytování u Kaštanu, Bordovice 47, +420 556 855 541

Frenštát pod Radhoštěm

Autokemp Frenštát p. R., Dolní ulice, +420 556 836 624,
+420 602 746 109, www.frenstat.info
Hotel Bartoš, Školská 1393, +420 556 835 120,
+420 777 799 403, www.hotel-bartos.cz
Hotel Přerov, nám. Míru 17, +420 556 835 991,
+420 605 263 190, www.jetcom.cz/prerov
Hotel Radhošť, nám. Míru 21, +420 556 839 839,
+420 777 772 088, www.hotelradhost.cz
Penzion Klub U Veterána, Markova 651, +420 556 836 741
Další ubytování: • DDM Astra, +420 556 835 652,
+420 556 836 491 • TJ Slovan, +420 556 835 424,
+420 603 183 495 • Turistická chalupa, +420 556 831
408, +420 606 827 585 • Ubytování v soukromí Knězek,
+420 556 836 131, +420 603 142 268 • Ubytovna SPŠ,
+420 556 835 720, +420 603 288 461

Kunčice pod Ondřejníkem

Hotel Ondřejník, Kunčice p. O. 2, +420 556 850 043,
+420 728 928 664
Maryčka, Kunčice p. O. 677, +420 556 850 305

Parkhotel Horizont, Kunčice p. O. 8, +420 602 531 170,
+420 732 118 884, www.ubytovani-beskydy.cz
Penzion Karolína, Kunčice p. O. 050, +420 603 924 140
Penzion Kunčice, Kunčice p. O. 715, +420 556 811 529,
+420 728 840 376, www.volny.cz/penzion-kuncice
Penzion VK, Václav Krkoška, Kunčice p. O. 9–11,
+420 556 850 123

Lichnov

B. Střížová, Lichnov 35, +420 556 855 095, +420 732 117 932

Tichá

J. Georgievová, Tichá 246, +420 556 858 209,
+420 732 125 968
Ubytovna Tichá, +420 556 858 137, +420 602 551 277

Trojanovice

Autokemp a penzion Liščí mlýn, Trojanovice 664,
+420 556 801 412, +420 556 821 521, www.liscimlyn.cz
Horský hotel Radegast, Radhošť, +420 556 835 130,
+420 602 762 809, www.hotelradegast.cz
Hotel Banka, Trojanovice 246, +420 556 835 440,
www.hotelbanka.cz
Hotel Beskyd, Trojanovice 700, +420 604 823 003,
www.sweb.cz/hotel.beskyd/
Hotel Gurmán, Trojanovice-Karlovice 571, +420 556 836 117,
+420 724 226 888, www.hotelgurman.cz
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Ubytování a restaurace
Hotel Maměnka a restaurace Libušín, Pustevny,
+420 556 836 207, +420 736 682 289, www.libusin-mamenka.cz
Hotel Ráztoka, Trojan. 364, +420 556 835 869, www.raztoka.cz
Hotel Tanečnica, Pustevny, +420 556 835 341, www.tanecnica.cz
Hotel U Kociána, Trojanovice 183, +420 556 835 206,
+420 604 858 967, www.hotelukociana.cz
Hotel U lip, Trojanovice 170, +420 603 524 285,
+420 737 238 246, www.hotel-beskydy.cz
Chata Alpina, Trojanovice 240, +420 571 414 788,
+420 776 767 028, www.chata-alpina.cz
Chata Koksař, Trojanovice 541, +420 556 835 143,
+420 602 715 978, www.interkat.cz/chata.koksar
Chata nad Lanovkou, Trojanovice Ráztoka, +420 556 840 463,
+420 556 835 993, www.skialpin.cz/zima/ubytovani.htm

Chaty Sega, Trojanovice 722, +420 571 414 788,
+420 776 767 028, www.beskydy.biz/chaty-sega/
Chata Šumná, Pustevny 224, +420 556 835 065
Penzion Babička, č. 177, +420 603 716 909
Penzion Rozkvět, Trojanovice 174, +420 603 716 909,
www.penzionrozkvet.cz
Další ubytování: • Chata u lesa, +420 777 730 238 • Ubytování
U Solárky, +420 556 836 877, +420 723 907 098 • Ubytování v soukromí Kutil, +420 556 835 769, +420 737 785 723 •
Ubytování v soukromí Stupková, +420 556 835 217

Veřovice

Penzion Dolní Dvůr, Veřovice 28, +420 556 857 190
Další ubytování: • Lyžařská chata Veřovice, +420 736 155 374 •
Ubyt. v soukromí Jalůvka, +420 556 857 214, +420 605 745 650

Restaurace
Bordovice

Restaurace Růže, Bordovice 162, +420 556 855 566

Frenštát pod Radhoštěm

Čínská restaurace, nám. Míru 30, +420 732 820 405
Géčko – pivnice, Martinská čtvrť 1700, +420 556 836 726
Grill bar, nám. Míru, +420 556 831 420
Hardyho sklep, nám. Míru 20, +420 556 839 088
Hospůdka „Na Růžku“, Horní 127, +420 556 831 708
Hospůdka „Na Žabárně“, Papratná, +420 605 754 351
Hospůdka U Kumpána, Horní 1892, +420 556 831 517
Hotelová rest. a pizzerie Radhošť, nám. Míru 21,
+420 556 839 839
Hotelová restaurace Bartoš, Školská čtvrť 1393,
+420 556 835 120
Hotelová restaurace Přerov, nám. Míru 17, +420 556 831 340
Kavárna a Bistro Pod Věží, Horní ulice 60, +420 556 835 858
Kavárna ORION, Dolní 494, +420 556 808 073
Koliba Juřena & syn, Bezručova 780, +420 556 835 966
Koliba Nad Vlčinou, Horečky 691, +420 556 835 354
Na Rybníčku, Planiska, +420 732 957 538
Pizzerie Milano a rest. Stará škola, Horní 26, +420 556 836 999
Restaurace Havrlant, Horní 28, +420 556 835 238
Restaurace Lubina, Dr. Parmy 254, +420 556 835 955
Restaurace Mrtvola, Školská čtvrť 1342, +420 556 835 476
Restaurace Siberie, Rožnovská 705, +420 556 835 289
Restaurace Střelnice, Střelniční 837, +420 556 835 294
Restaurace Veterán club, Markova ul. 651, +420 556 836 741
Restaurace Za vodou, Závodí 71, +420 556 835 063
Valašská hospoda U Janíka, Horečky 890, +420 556 835 135
Valašská rychta, Dolní ulice 1830, +420 602 750 133

Kunčice pod Ondřejníkem

Hospůdka „Na Maraláku“, Kunčice p. O., +420 604 885 998
Hotel Ondřejník, Kunčice p. O. 2, +420 556 850 043
Penzion Karolína, Kunčice p. O. 050, +420 556 850 112
Restaurace Skalka, Kunčice p. O. 310, +420 556 840 815

Lichnov

Hostinec Na obecní, Lichnov 40, +420 556 855 066
Pohostinství Stará jizba, Lichnov 141, +420 556 855 595
Restaurace Šenk – Šibenky, Lichnov 272, +420 556 835 425
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Tichá

Café bar Santos, Tichá 272, +420 556 858 313
Hostinec Fojtství, Tichá 261, +420 556 858 143
Klondike, Tichá 502, +420 556 808 974
Restaurace U Adamce, Tichá 132, +420 737 572 591
Restaurace Žuchov, Tichá 208, +420 603 429 313

Trojanovice

Bistro Koš, Trojanovice 362, +420 556 836 673
Bufet U Lanovky – Pustevny, Pustevny, +420 556 831 374
Hotel Beskyd, Trojanovice 700, +420 556 835 656
Hotel Ráztoka, Trojanovice 364, +420 556 835 869
Hotel Tanečnica, Pustevny, +420 556 835 341
Hotel U Kociána, Trojanovice 183, +420 556 835 206
Chata Koksař, Trojanovice 541, +420 556 835 163
Chata Šumná, Pustevny, +420 556 835 065
Chata Velký Javorník, Trojanovice 415, +420 556 835 685
Koliba U Zaryša, Pustevny, +420 556 835 341
Koliba Valaška, Pustevny, +420 556 835 064
Pohostinství Balita, Trojanovice 211, +420 602 764 149
Restaurace Na Můstku, Horečky-Na můstku, +420 556 835 914
Restaurace Rekovice, Horečky-Trojanovice 2, +420 556 835 727
Restaurace U Bačů, Trojanovice 61, +420 556 835 329
Restaurace U lip, Trojanovice 170, +420 556 836 706
Saloon na Šenku, Trojanovice-Bystré 274, +420 556 835 001
Zbojnická koliba – na Pinduli, Trojanovice, +420 556 836 432

Veřovice

Restaurace Dolní dvůr, Veřovice 28, +420 556 857 190
Restaurace Na Fojtství, Veřovice 1, +420 556 857 188
Restaurace „U Hyklů“, Veřovice 586, +420 556 857 195

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny služby nabízené společností Valašské

království

s. r. o., dále jen VK s. r. o., a jsou nedílnou součástí každého Balíčku zážitků.

I. Úvod
Cestovní agentura Valašské království s. r. o. zajišťuje nabídku a prodej vybraných akcí a aktivit prostřednictvím balíčku zážitku Valašského království. Balíček zážitků si může
klient koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní vztah mezi VK s. r. o. a klientem vzniká zaplacením kupní ceny balíčku zážitků VK s. r. o. Koupí balíčku klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Klient může zakoupit balíček zážitků VK s. r. o. osobně v některém prodejním místě společnosti VK s. r. o., v síti
vybraných informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, na webových stránkách www.valasske-kralovstvi.cz/eshop. Při zakoupení balíčku obdrží
zážitkový kupon.
II. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s klientem, budou použity výhradně pro interní potřebu společnosti VK s. r. o. Poskytnutím svých osobních údajů klient vyjadřuje
souhlas se zasíláním informací týkajících se připravovaných aktivit, slev, akcí apod., pokud neuvede jinak.
III. Předmět kupní smlouvy
Předmětem koupě je „Balíček zážitků“ specifikovaný v objednávce klienta.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání objednaných služeb
1. Objednávka
Zasláním platné objednávky se klient zavazuje k odběru zboží nebo služby specifikované v objednávce.
2. Rezervace
Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána se společností VK s. r. o. nejpozději do data uvedeného na zážitkovém kuponu, pokud se obě strany
nedohodnou jinak. Pokud v této lhůtě klient neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Rezervací termínu
a místa konání aktivity se VK s. r. o. zavazuje zabezpečit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
3. Plnění služby Balíčku zážitků
Služba bude poskytnuta držiteli zážitkového kuponu.
4. Povinnosti klienta
Veškerých aktivit se klient účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Klient musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí zvolené
aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého Balíčku zážitků. Některé z nabízených služeb jsou závislé na počasí. Pokud dojde ke
zrušení aktivity z důvodu nepříznivého počasí, má klient, který měl danou službu v tomto termínu rezervovanou, právo sjednat si jiný termín.
V. Cena a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně Balíčku zážitků, která je uvedena v závazné objednávce. Uhrazení kupní ceny je podmínkou zaslání zážitkového kuponu klientovi.
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v Balíčku zážitků VK s. r. o.
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
Zrušení ze strany klienta v termínu kratším než 30 dní před čerpáním služby činí storno 20 % z ceny Balíčku zážitků. Zrušení ze strany klienta v termínu kratším než 10 dní před
čerpáním služby činí storno 50 % z ceny Balíčku zážitků. Nemá-li u sebe klient platný Zážitkový kupon, nedostaví-li se klient ve stanovený termín na místo čerpání služby,
zruší-li účast den před čerpáním, případně v den čerpání služby, přeruší-li z vlastní vůle čerpání služby již při jejím průběhu, hrubě poruší závazné bezpečnostní podmínky,
není-li způsobilý k čerpání služby (věk, zjevné zdravotní omezení atd.) činí storno 100 % z ceny Balíčku zážitků.
Dojde-li ke zrušení Balíčku zážitků ze strany poskytovatele z důvodů nepříznivých klimatických nebo technických podmínek a v případě mimořádné události, nabídne poskytovatel klientovi náhradní Balíček zážitků nebo vrátí klientovi peníze v plné výši.
VII. Povinnosti smluvních stran
Klient je povinen:
• obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.), seznam potřebných dokladů zákazníkovi oznámen nejpozději při objednávce. VK s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů;
• zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby;
• zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu;
• dostavit se včas na místo čerpání služeb.
Společnost VK s. r. o. je povinna nejpozději před zahájením čerpání služeb poskytnout klientovi všechny podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka
důležité a které jsou VK s. r. o. známy.
Společnost VK s. r. o. je oprávněna v případě, že nastanou okolnosti bránící jí poskytnout služby dle sjednaných podmínek, provést odpovídající změny služby nebo tyto
služby zrušit; oznámení o změně či zrušení se provede bez zbytečných odkladů.
VIII. Reklamace
Společnost Valašské království s. r. o. je povinna poskytnout klientovi služby specifikované v Balíčku zážitků v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami
a obecně závaznými právními předpisy.
Oznámení vady
Svá práva z odpovědnosti za vady musí klient uplatnit písemně u společnosti VK s. r. o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby. Společnost
VK s. r. o. je povinna oznámit klientovi své stanovisko k uplatněné odpovědnosti za vady nejpozději do třiceti dnů od doručení písemného oznámení.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli VK s. r. o., v jejichž důsledku zákazník plně nevyčerpal zaplacené služby (aktivity), nevzniká zákazníkovi, pokud není
dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
3. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. června 2006.
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Valašský adrenalin na druhou p
Více informací o aktuální nabídce
Balíčků zážitků poskytne:

ro dospělé

p
Praha

Česká republika

Ostrava

Frenštátsko

Informační centrum města Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel./fax.: +420 556 836 916, e-mail: ic@mufrenstat.cz
web: www.frenstat.info • www.frenstatpr.cz • www.mufrenstat.cz

Informační centrum Valašského království

Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel./fax.: +420 556 839 274, tel.: +420 556 831 402
e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz, skype: icfrenstat
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Brno

objednávky a rezervace
na tel.: +420 571 655 196
nebo na
www.balickyzazitku.cz

Balíčky zážitků pro vás připravuje město Frenštát p. R. a Valašské království s. r. o.
tel.: +420 571 655 196, e-mail: balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz, web: www.balickyzazitku.cz
Zpracovalo: Valašské království s. r. o., září 2007.

