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Balíãky ZáÏitkÛ
C

hcete chvíle svého volna proÏít zajímavû, oddychnout si

a je‰tû pfiitom nûco zaÏít nebo se nûco nového nauãit?

ZaÏijte alespoÀ den ve Vala‰ském království! Den pln˘ záÏitkÛ,

emocí, pocitÛ… Na‰i nabídku jsme u‰ili tak, Ïe kaÏd˘ z vás

si urãitû vybere, co zrovna sedí va‰í nátufie, zájmÛm, náladû,

vûku a fyzick˘m schopnostem. MÛÏete napfiíklad studovat na

Vala‰ské královské univerzitû, zúãastnit se Vala‰sk˘ch her, b˘t

pasován na Valacha… a podnikat mnoho dal‰ích aktivit. 

V
yzkou‰ejte balíãky záÏitkÛ plné

sportu a aktivit v pfiírodû i pod

stfiechou! Kola, poznávací v˘lety,

golf, tenis, squash, bowling, lanové

aktivity, paintball, hry v pfiírodû…

P
fiipravíme pro vás aktivní program

pln˘ pfiekvapení a neãekan˘ch

záÏitkÛ! PfieÏití v divoké vala‰ské

pfiírodû, aktivity

v horách, ve vodû

i ve vzduchu!

Objevujte Vala‰ské království: 

Aktivnû!

O
bjevte pohostinnost vybran˘ch

vala‰sk˘ch ‰enkÛ, kolib a res-

taurací! Pfiipravíme pro vás pravou

„Vala‰skou ba‰tu“ s hudbou,

tancem a kulturním programem

dle va‰eho pfiání…

S
balíãkem „Letem nad vala‰sk˘m svûtem“,

v péãi zku‰en˘ch instruktorÛ ‰koly

paraglidingu MAC zjistíte, jaké to je

mít svá vlastní kfiídla! V pfiípadû, Ïe se

jiÏ nebudete chtít létání vzdát, mÛÏete

absolvovat paraglidingov˘ kurz, ve kterém

se seznámíte se základy tohoto sportu

a pfiipravíte se na své samostatné lety…

dobrodruÏnû!

S
eznamte se s historií  a tradicemi pálení

ovocn˘ch destilátÛ na Vala‰sku!

Pfiipravíme pro vás program s degustací

netradiãních destilátÛ, náv‰tûvu DISTLILLERY

LANDU RUDOLFA JELÍNKA ve Vizovicích

s programem dle va‰eho pfiání…

gastronomicky!

s vÛní slivovice!

S
eznamte se s bohatou vala‰skou historií,

folklorem, tradicemi, zvyky a fiemesly.

Pfiipravíme pro vás zajímav˘ program ve

Vala‰ském muzeu v pfiírodû, exkurze za zvyky

a tradicemi na vala‰skou dûdinu…

tradiãnû

P
fiipravíme pro vás blázniv˘ program. MÛÏete se

zúãastnit na‰eho ztfie‰tûného projektu Bláznivá pla-

neta a stát se jejími obãany! âekají vás Vala‰ské hry,

zábavné akce apod. „Blázniv˘ balíãek“ je vhodn˘ pro

men‰í skupiny bez rozdílu vûku a se smyslem pro humor.

Na konci programu získává kaÏd˘ úspû‰n˘ absolvent

Pas Bláznivé planety.

bláznivû!

ze vzduchu!

P
fiipravíme pro vás poznávací

v˘lety do pfiírody s prÛvodcem,

hry v pfiírodû, turistické akce, soutûÏe

a závody… 

v pfiírodû!

Vyberte si balíãek záÏitkÛ z na‰í nabídky na www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku nebo nás kontaktujte a my vám poradíme a balíãek sestavíme dle va‰eho pfiání!

Objednejte si ho na na‰ich informaãních centrech v RoÏnovû nebo Fren‰tátû pod Radho‰tûm. MÛÏete telefonicky nebo e-mailem.

Po‰leme vám balíãek, kter˘ bude obsahovat v‰echny potfiebné informace a poukázku na vybran˘ „balíãek záÏitkÛ“.

IC Vala‰ského království ve Fren‰tátû p. R. – Dolní 494, 744 01 Fren‰tát p. R., tel./fax: +420 556 839 274, e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
IC Vala‰ského království v RoÏnovû p. R. – Palackého 484, 756 61 RoÏnov p. R., tel./fax: +420 571 655 196, e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
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Hotel Sepetná (Montér), krytý bazén Penzion Sluníčko, horské koupaliště

Víno pro Královstvjé valaské – Po našem víně všeci jednú řečú mluvjá…
Víno pro KRÁLOVSTVJÉ VALASKÉ lidi z celého světa sbližuje. Šak aji když po páru dúškách všeci stejnú řečú mluvjá, příjde vždycky dobré věděť, jak si připit na zdraví v řeči přátel:
v Austrálii – cheerio!, v Číně – ni-čau!, ve Finsku – maljasi!, ve Francii – a votre santé!, na Hawai – hipahipa/hulo, v Itálii – cin cin, v Japonsku – kam pai!, v Maďarsku – egészségére!,

v Mongolsku – eruul nendija tölöö!, v Německu – prosit/zum Wohlsein!, v Nizozemí – gezondheid!, v Polsku – pańskie zdrowie!, v Rusku – na zdaróvje!, ve Španělsku – salud!,
ve Švédsku – skaal!, ve Švýcarsku – prost/zum Wohl, na Tahiti – manuia, v Tanzanii – hekaheka, ve Velké Británii – cheerio!, ve Vietnamu – chuc suc khoe!

Dodavatel Královských vín: Znovín Znojmo, a.s., 671 22 Šatov, tel.: 515 266 620, fax: 515 221 650,
odbyt: 515 232 465, tel. zásilková služba: 515 267 237, e-mail: znovin@znovin.cz, web: www.znovin.cz

Znovín – vína hrdá na svůj původ
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RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
Tel.: +420 577 686 119, Fax: +420 577 452 777
E-mail: exkurze@rjelinek.cz, Web: www.rjelinek.cz

Nav‰tivte DISTILLERY LAND!
• náv‰tûvnické centrum
• prohlídky a odborné exkurze
• videofilm
• muzeum R. JELÍNKA
• degustace produktÛ
• dárek pro náv‰tûvníky
• podniková prodejna
• firemní prezentace a rauty
• privátní oslavy
• zaji‰tûní ubytování

Exkurze s chutí a vÛní slivovice.

• slivovici • semínkovou dopisnici • Vala‰sk˘ pas • samolepku na auto • keramické nádoby na slivovici, kalí‰ky a hrneãky
• minci Juroval‰ár • publikaci o slivovici • vala‰ské ‰vestky v ãokoládû…


