Evropská unie

balíčky zážitků

Gastronomické & zábavné

košty • valašské bašty • pasování na Valachy • audience u Královny matky…

Objevujte Valašské

ě

te se do Švestkozem

království a vyprav

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Vypravte se do Švestkozemě…

Úvod
Gastronomické a zábavné programy jsou určeny zejména organizovaným skupinám a firmám. V rámci vaší akce připravíme zábavný, sportovní, kulturní či gastronomický program na míru, dle vašich požadavků. Z firemního školení, semináře
nebo společenské akce učiníme zážitek, na který se nezapomíná. Jen s námi
můžete například studovat na Valašské královské univerzitě, zúčastnit se Valašských her, být pasován na Valacha nebo posedět u cimbálu s Královnou matkou
Jarmilou I. Šulákovou.
Jak si objednat akce ve Valašském království?
Kontaktujte nás telefonicky na telefonním čísle +420 571 655 196 nebo e-mailem
balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz a domluvíme si s vámi osobní schůzku.
Základní informace o vaší akci nám také můžete zaslat prostřednictvím elektronického formuláře na našich webových stránkách:
www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku.
Valašské království děkuje všem městům, obcím a níže uvedeným subjektům
za jejich podporu a spolupráci.
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Audience u Královny matky
Kód balíčku: VIP 001 120
Obsah balíčku:

> Čeká vás nezapomenutelný zážitek
z osobního setkání s valašskou Královnou
matkou Jarmilou I. Šulákovou. Prožijete
kouzelné chvíle s cimbálovou muzikou
a lidovými písněmi v jedinečném podání
folklorní zpěvačky Jarmily Šulákové.
Celkový čas: Dle individuální domluvy,
obvykle 2–3 hodiny.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.
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Pasování na Valachy
Kód balíčku: VIP 002 121
Obsah balíčku:

> Pasování na Valachy je obřad, při
kterém je uchazečům oficiálně uděleno
ve Valašském království právo domovské.
Uchazeči jsou nejprve seznámeni s Listinou práv a svobod Valašského království,
pokleknou na jedno koleno a jsou oficiálně pasováni. Poté, co své nové občanství
stvrdí kalíškem valašské slivovice, obdrží
valašský pas a domovský list a již mohou užívat všech výhod, které
jim naše občanství přináší.
Celkový čas: Dle individuální
domluvy, obvykle
1/2 až 1 hodina.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.

www.valasske-kralovstvi.cz
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Studium na Valašské královské univerzitě
Kód balíčku: VIP 003 122
Obsah balíčku:

> Chcete studovat něco, co jinde nemůžete? Chcete si na stará kolena doplnit vzdělání?
Začněte studovat na Valašské královské
univerzitě! Studovat můžete třeba na fakultě
pastevecké, letecké, pohřební, valašských her…
Studentem Valašské univerzity se může stát každý
člověk bez rozdílu věku, pleti, pohlaví, sexuální
orientace, náboženství, státní příslušnosti či duševní vyspělosti, který složí studentský slib.

Celkový čas: Dle individuální
domluvy, obvykle
1–3 hodiny.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.

www.valasske-kralovstvi.cz
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Fakulta valašských her VKU
Kód balíčku: VIP 004 123
Obsah balíčku:

> Mezi oblíbené valašské hry
patří například zaháňaní slépek do
kurníka, dražba slépek, hod ovcú,
hod vidlema, hod valaškama, kúlení ovčíma bobkama, valašský golf,
súťaž v kosení trávy, přetahování
o slivovicu a podobně. Lze je hrát
jak v přírodě, tak s drobnými úpravami i v interiéru.
Celkový čas: Dle individuální
domluvy,
obvykle 1–3 hodiny.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.



Valašské království

za dobrou zábavou, jídlem a pitím

Fakulta pálení a slivovicových věd VKU
Kód balíčku: VIP 005 124
Obsah balíčku:

> Dobré pití je součástí národní identity každého pořádného národa. Nepochybuji o tom, že když se řekne slivovice, většina z vás si ji spojí s Valašskem. Nestojí však tento magický nápoj
a lék, často nazývaný trnkové kapky,
valašský penicilín či valašský ženšen
za to, abyste se o něm dozvěděli více? Teď máte jedinečnou možnost.
A jak vypadá takové objevování Valašského království s vůní slivovice?
Formou koštu kvalitních ovocných destilátů dle vašeho výběru probíhá
studium na Fakultě pálení a slivovicových věd. Každý zájemce o studium
obdrží index studenta slivovicové fakulty a úspěšný absolvent poté certifikát doktora slivovicových věd – Špiritus Doctoris.
Celkový čas: Dle individuální
domluvy, obvykle
1 hodina až celý večer.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.
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Fakulta pálení a slivovicových věd VKU

Seznam studijních míst
Distillery Land
Rudolf Jelínek
– Vizovice

Razov 472,
763 12 Vizovice
tel.: +420 577 686 111
fax: +420 577 452 777
e-mail: exkurze@rjelinek.cz
web: www.rjelinek.cz
otevřeno po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00

Horský hotel
KOH-I-NOOR
Soláň

756 06 Velké Karlovice 339
tel.: +420 571 480 100
fax: +420 571 444 154
web: www.hotelsolan.cz
e-mail: recepce@hotelsolan.cz
otevřeno nonstop

Horský hotel Tatra

Na Mikulcově 505
756 06 Velké Karlovice
tel.: +420 571 444 323
fax: +420 571 444 322
web: www.hoteltatra.cz
e-mail: info@hoteltatra.cz
otevřeno nonstop
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Fakulta pálení a slivovicových věd VKU
Hotel Permoník

756 04 Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: +420 571 451 870
fax: +420 571 451 780
web: www.hotelpermonik.cz
e-mail:
permonik@hotelpermonik.cz
otevřeno nonstop

Koliba Kordulka

Rekreační 648
756 61 Rožnov p. R.
tel.: +420 571 654 046
fax: +420 571 629 200
web: www.hotel-forman.cz/kordulka.htm
e-mail: recepce@hotel-forman.cz
otevřeno
po–čt 11.00–22.00
pá 11.00–24.00
so 12.00–24.00
ne 12.00–20.00

Koliba nad Vlčinou

Trojanovice-Horečky 691
744 01 Frenštát p. R.
tel.: +420 556 835 354
fax: +420 556 836 362
web: www.kolibanadvlcinou.cz
e-mail:
rezervace@kolibanadvlcinou.cz
otevřeno po–ne 17.00–24.00
www.valasske-kralovstvi.cz
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Fakulta pálení a slivovicových věd VKU
Hotel Valaška

Horní Bečva 355
756 57 Horní Bečva
tel.: +420 571 620 500
fax: +420 571 620 501
web: www.hotelvalaska.cz
e-mail: info@hotelvalaska.cz
otevřeno
denně 11.00–23.00

Rožnovský Rynek

Palackého 487, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel./fax: +420 571 656 089, web: www.spolak.info
e-mail: roznovskyrynek@spolak.info
otevřeno po–čt 11.00–23.00, pá 11.00–24.00,
so 11.30–24.00, ne 11.30–21.00
12
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Fakulta pálení a slivovicových věd VKU

www.valasske-kralovstvi.cz

13

Vypravte se do Švestkozemě…

Netradiční návštěva království slivovice
Kód balíčku: GAS 001 109
Valaši už dávno věděli, že „Slibovica na svět přišla,
aby starosť z hlavy vyšla“. I vy můžete sledovat přeměnu ovocných plodů v kvalitní destiláty přímo
v Distillary Landu, kde se snoubí tradiční výrobní
postupy a nejmodernější technologie.

Obsah balíčku:

> Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum
s podnikovou prodejnou, videoprojekci v kinosále,
pěstitelskou pálenici vybavenou technologií společnosti Arnold Holstein, muzeum palírenství, provoz
egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů),
stáčírnu (plnění lahví) a degustační místnost. V závěrečné části exkurze procházejí návštěvníci kolem
provozu stáčírny. Tečkou za exkurzí v Distillery Landu je ochutnávka výrobků
v podnikové prodejně.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
> Pas Valašského království.
> Pamětní list VK.
> Bavostopa VK.
> Pohlednice na šíření slivovice.
> Samolepka VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Od 18 let.
2–3 hodiny.
10–50 osob.
Přítomnost diváků
není možná.
Vybavení:
Běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Distillary Land, Vizovice
Kdy objednávat: 14 dní před realizací služby.
14
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Večírek s vůní slivovice
Kód balíčku: GAS 002 110
V dávnej minulosti sa toťta slivovica kvapem po
vypáleňu zakopávala, že byla tak dobrá, že po
litroch mizela neznámo kde. Staří Valaši ju nekde zakopávali na místě tak tajném, že ju pak
často sami nemohli najíť. Enem díky temu sa na
nekerých místách Valaského královstvja dochovala dovčilška. A tož včil móžete aj vy okoštovat pravý nefalšovaný poklad země Valaskéj.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Exkurze.
Občerstvení.
Degustace.
Sledování procesu pálení.
Dárkový balíček Valašského království
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
Pas VK.
Pohlednice na šíření slivovice.
Pamětní list VK.
Bavostopa VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Od 18 let.
3–4 hodiny.
Minimálně 10 osob.
Přítomnost diváků
není možná.
Vybavení:
Běžný oděv.
Sezona:
Říjen–únor,
mimo sezonu po domluvě.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Distillary Land, Vizovice.
Kdy objednávat: Nejlépe jeden měsíc
před realizací služby.
www.valasske-kralovstvi.cz
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Šermířský program „Legenda o králi Artušovi“
Kód balíčku: VIP 011 161
Klasický, vážněji laděný šermířsko-divadelní program pro malé
i velké. V novém zpracování jedné
z nejznámějších a nejstarších
legend zhlédnete krále Artuše,
sira Lancelota, krásnou Ginevru,
zlou Morganu a další staré známé.
Gotický šerm, praporce, zbroje,
bohaté kostýmy, pestrá přehlídka
zbraní a strhující scénická hudba činí z Legendy o králi Artušovi divácky
vděčnou podívanou.

Obsah balíčku:

> Šermířsko-divadelní představení
s dramaticky laděným příběhem
a množstvím soubojů.
Dobové zařazení: gotika.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
> Vlastní hudební doprovod.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Technické vybavení:
Lokalita:
Kdy objednávat:

16
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Bez omezení.
25–30 minut.
Bez omezení.
Ano.
Celoročně.
Bez deště nebo nejvýše mírný déšť. Teplota
pokud možno nad bodem mrazu.
Viz technické podmínky ve specifikaci služby.
Exteriér, interiér – Valašské království
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce
předem.
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Šermířský program „Gotický pěší turnaj“
Kód balíčku:  VIP 014 164
Historický šerm ve své nejryzejší
podobě. Středověcí rytíři v těžkých
plátových zbrojích bojují bez velkých
řečí a skrupulí – řinčí meče, štíty,
bojové sekery, palcáty, kúsy, tesáky,
bijáky a další klasické turnajové zbraně
z doby vrcholné gotiky. Víří barevné
praporce, zbroje těžkooděnců na sebe
s třeskotem narážejí a krásná paní, pro
jejíž úsměv se celá ta řež odbývá, skrývá tvář za hedvábný šlojíř. Poteče
ve finále krev? Možná ano – ale pouze ta divadelní… Patřičný hudební
doprovod tvoří kulisu podívané, jež patří u diváků k nejatraktivnějším.

Obsah balíčku:

> Šermířský „pěší“ (tzn. nikoliv na koních) gotický turnaj z období
vrcholné gotiky. Bojuje se o růži krásné paní z řad diváků – vhodné
mimo jiné na akce, kde je oslavencem dáma.
> Vlastní hudební doprovod.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Technické vybavení:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
25–30 minut.
Bez omezení.
Ano.
Celoročně.
Bez deště nebo
nejvýše mírný déšť.
Teplota pokud možno nad bodem mrazu.
Viz technické podmínky ve specifikaci služby.
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce
předem.
www.valasske-kralovstvi.cz
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Šermířská pohádka
Kód balíčku: VIP 013 163
Klasická šermířsko-divadelní pohádka
pro děti od tří do sta let. Oblíbené
pohádkové téma (např. „Sněhurka
a sedm trpaslíků“) je upraveno pro
scénický šerm, doplněno souboji, okořeněno spoustou humoru a dovedeno
v překvapivé rozuzlení, ale protože se
jedná o pohádku, dobro vždy zvítězí.
Pohodová a veselá pohádka, u níž se
baví malí i velcí.

Obsah balíčku:

> Šermířsko-divadelní pohádka
s humorně laděným příběhem
a množstvím soubojů.
Dobové zařazení: gotika.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
> Vlastní hudební doprovod.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Technické vybavení:
Lokalita:
Kdy objednávat:
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Bez omezení.
25–30 minut.
Bez omezení.
Bez omezení.
Celoročně.
Bez deště nebo nejvýše mírný déšť.
Teplota pokud možno nad bodem mrazu.
Viz technické podmínky ve specifikaci služby.
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben-září) nejméně 2 měsíce
předem.
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Ohňostroj
Kód balíčku: Ohňostroj malý
Ohňostroj střední
Ohňostroj velký
Ohňová mega show

VIP 006 125
VIP 007 126
VIP 008 127
VIP 009 128

Nabízíme vám ohňostroje různých velikostí od
komorních oslav, přes střední a velké ohňostroje
určené pro firemní akce, až po velkou ohňovou
megashow. Výborná je kombinace ohňostroje
s ostatními balíčky zařazenými do programu, který pro vás připravíme
na míru. Ohňostroj má pečlivě naplánovanou choreografii, při které dochází ke spojení světelných efektů se scénickou hudbou tak, aby ještě
více umocnila celkový dojem diváka.

Obsah balíčku:

> Ohňostroj komponovaný s hudbou provedený na profesionální
úrovni.
Ohňostroj malý – pro rodinou oslavu, soukromé akce, plesy,
oslavy narozenin
Ohňostroj střední – pro bály, sportovní zápasy, zahajování festivalů
Ohňostroj velký – pro velké firemní akce, karnevaly, oslavy 		
významných výročí
Ohňová mega show – Super akce, výročí velkých měst, propagační
akce velkých firem
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
•Pas Valašského království, Stopa VK, Pamětní list, Pohlednice VK,
Slivovice 7,5 dcl, Tričko VK.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
7–15 minut
Bez omezení.
Diváci sledují odpálení z bezpečné vzdálenosti.
Celoročně.
Odpalování nelze provádět za silného větru
a při bouřce.
Valašské království.
Nejlépe s dvouměsíčním předstihem.
www.valasske-kralovstvi.cz
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Ohňová show „Vzývání ohně“
Kód balíčku:  VIP 015 165
Představení, inspirované starobylými
rituály, ve kterém za hypnotizujícího
hudebního doprovodu předvede
skupina dívek pestrou a podmanivou
choreografii s vířením ohnivých řetězů
a lan. Představení je doplněno dalšími
ohňovými efekty.

Obsah balíčku:

> Ohňová show – ohňové představení.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet
účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:

Technické
podmínky:
Lokalita:
Kdy
objednávat:
20

Bez omezení.
15–20 minut.
Bez omezení.
Ano.
Bez omezení. Méně vhodné pro zimní sezonu.
Bez deště nebo nejvýše
mírné mrholení, bezvětří
nebo mírný vítr.
Teplota minimálně 0 °C.
Tma nebo aspoň šero. Ostatní, viz technické podmínky
ve specifikaci služby.
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce předem.

Valašské království
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Výprava za Radegastovým pokladem
Kód balíčku: POH 069 189
Nevšední exkurze v pivovaru Radegast v Nošovicích s průvodcem. Budete mít možnost zhlédnout
celý proces výroby piva Radegast a na závěr dostanete svůj díl z Radegastova pokladu. Stará pověst
o Radegastově zlatém pokladu praví: „Pak už se došlo k jedněm dveřím a nad nimi byl klíč k uzamčené komoře. Po odemknutí se otevřela místnost se čtyřmi sloupy a dokola byla
hojnost zlata“. Vydejte se s námi na výpravu za zlatým Radegastovým pokladem.
Zlatým pivem Radegast… Tento balíček je vhodný jako dárek pro významné
příležitosti jako jsou narozeniny apod. Na rozdíl od běžné exkurze je zde daleko
větší prostor pro individuální přístup ke klientovi. V případě potřeby je možné
zajistit i tlumočníka.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích
Ochutnávka piva do množství 4 × 0,33 l 12° Radegast Premium
Dárek – kousek z Radegastova pokladu v ceně 310 Kč
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Darovací certifikát, Pamětní mince, Ozdobná silnostěnná
sklenice – „krýgl“, Cyklomapa „Radegastovy cyklostezky“ nebo jiný
turistický produkt srovnatelné hodnoty.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:

Bez omezení.
1 hodina 45 minut
až 2 hodiny.
Počet účastníků:	1 až 35 osob.
Diváci:	Přítomnost diváků
není možná.
Oblečení, vybavení:
Bez omezení.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:	Službu lze realizovat
za každého počasí.
Lokalita:
Nošovice.
Kdy objednávat:
Min. 14 dní předem.
www.valasske-kralovstvi.cz
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Radegastovy hry aneb Zábavné klání
Kód balíčku:  VIP 016 191
Nevšední zábavný program s pivem Radegast
pro skupiny a firemní kolektivy. Program je
vhodné zahájit exkurzí přímo u pramene piva,
v pivovaru Radegast v Nošovicích, kde se
dozvíte spoustu zajímavostí, které právě vám
mohou pomoci uspět v Radegastových hrách
a stát se členem či dokonce vůdcem prestižní
Radegastovy družiny.
V průběhu her si budete moci vyzkoušet třeba:
„Radegastův curling“ – válení sudem na cíl;
„Radegastův pivní nácuc“ – nasávání piva 20 metrovou hadicí;
„Radegastovu chvilku poesie“ – mazlení s pivem;
„Radegastovo krasopití“ – pití piva „na krásu a styl“ – degustaci
netradičními způsoby a s hudbou – v pohybu, v leže apod.;
„Radegastovo dorážení“ – soutěž v narážení a točení piva;
„Radegastovo přetahování“ – přetahování o pivní sud apod.
Program je velice variabilní a lze jej upravit dle vašeho přání.

Obsah balíčku:

> Exkurze do pivovaru Radegast
v Nošovicích
> Ochutnávka piva do množství 4 × 0,33 l
12° Radegast Premium
> Dárek – kousek z Radegastova pokladu
v ceně 310 Kč
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Darovací certifikát, Pamětní
mince, Ozdobná silnostěnná sklenice,
Cyklomapa „Radegastovy cyklostezky“
nebo jiný turistický produkt srovnatelné hodnoty.
22
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nejen o vůdce Radegastovy družiny

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet
účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Bez omezení.
1 hodina 45 minut až 2 hodiny trvá exkurze.
Časový rozsah her lze upravovat dle vašich
přání a možností.
1 až 35 osob.
Účast diváků je možná u her.
Bez omezení.
Celoročně.
Službu lze realizovat za každého počasí. V případě
nepříznivého počasí může dojít k omezení
některých her.
Valašské království, Nošovice.
Optimálně 14 dní před realizací.
Část programu lze realizovat pouze ve vybraných restauracích čepujících pivo Radegast.
www.valasske-kralovstvi.cz
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Místa pro Vaše akce

Beskydský hotel RELAX***
Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. R.
Tel.:
+420 571 648 100-4
Fax:
+420 571 648 106
web:
www.hotelrelax.cz
e-mail: hotel-relax@applet.cz

Hotel s 85 dvoulůžkovými pokoji a 3 apartmány, s velkým
rehabilitačním centrem, dvěma bazény, tenisovým kurtem, minigolfem, fitcentrem a kuželnou je vhodným místem
k relaxačním pobytům i rodinné rekreaci. Hotel má 7 školících místností s kapacitou až 200 míst pro pořádání malých
meetingů i velkých kongresů. Je situován na kopečku uprostřed lesoparku asi 20 minut pěší chůze z centra města.
V okruhu několika kilometrů v pohoří Beskydy je řada možností pro lyžování, cyklistiku, letní i zimní turistiku…

hotel
mesit

• ubytování • stravování
• snack bar • sauna
• night bar • bazén
• fit centrum • tenis
• salonky • whirlpool

756 57 Horní Bečva 0316
tel./fax: +420 571 645 106
e-mail: hotel.mesit@iol.cz
web: www.hotelmesit.cz

Držitelům Valašských pasů poskytujeme 10% slevu na ubytování
24
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Místa pro Vaše akce
Horská chata

Kohútka
756 04 Nový Hrozenkov 241
tel./fax: +420 571 451 790
mobil:
+420 601 521 471
e-mail:
info@kohutka.cz
web:
www.kohutka.cz
Na vaši návštěvu se těší
Jana a Josef Kocurkovi

www.valasske-kralovstvi.cz
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CK a agentury prodávající Balíčky

LÁZNĚ
& WELLNESS

í
ktivn
atra ka
nabíd ů
t
poby levou
s
s 5%

Slovensko: Piešťany, Bardejov, Trenčianske Teplice,

Turčianske Teplice, Rájecké Teplice, Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy, ...

Čechy a Morava: Karlovy Vary, Mariánské Lázně,

Františkovy Lázně, Poděbrady, Teplice, Jeseník, Luhačovice, Teplice nad Bečvou

Maďarsko: Győr, Sarvar, Bűkfűrdo, Hevíz, Hajdúszoboszló, Eger, Harka ny
Polsko: Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Krynica, Ustroń

Napište si o katalogy
nebo si je prohlédněte na

www.ckpressburg.cz

CO JE TO WELLNESS?
Jde o moderní pojem, který se začal rozvíjet jako odpověď na stále se zhoršující statistiky civilizačních nemocí. Celkově znamená wellness fyzickou i psychickou prosperitu člověka a udržení dobré kondice do vysokého věku. Skládá se ze čtyř částí:
• ovládání stresu • fyzická aktivita • optimální váha • správná výživa.
Dobrou zprávou je, že pokud máte v pořádku výživu a váhu, je tělo schopné se
daleko lépe bránit negativnímu vlivu stresu. Dále odborníci uvádí, že pro správnou
kondici není nutné dělat aktivně sport, ale stačí 12-30 minut pohybu denně. A dnes
je již obecně známé, že jedním z hlavních důvodů, proč si tělo dělá zásoby tuku, je
nevyvážená výživa. Tedy ten nejdůležitější faktor, který má největší vliv na správnou kondici, je skutečně kvalitní vyvážená výživa dodávaná tělu každý den.
Právě na principech wellness jsou založeny naše moderní programy. My neposkytujeme jen další odříkání, dietu a dřinu, ale servis a péči v atraktivním prostředí,
který Vás dovede k souznění těla a ducha a ukážeme Vám, jak si je trvale udržet.
Pokud jste rozhodnuti si užít wellness pobyt, resp. si zlepšit kondici, navštivte naše
stránky nebo se obraťte na naše operátory a ti Vám pomohou s výběrem toho
vašeho wellness pobytu.
Využijte lákavé nabídky wellness a lázeňských pobytů. Nabízíme
Vám nejen rekondiční pobyty, ale rovněž regenerační, anitstresové, manažerské a další od několika málo dnů až po
několik týdnů.

katalogy:
– Lázně a Wellness 2007
– Zima 2006/2007
– Česko 2007
– Slovensko 2007
– Maďarsko 2007
– Polsko 2007

CK Pressburg, s.r.o.
Železniční 4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 104 114, 117, 118
e-mail: sekretariat@ckpressburg.cz

www.ckpressburg.cz
nová klientská centra Praha a Luhačovice
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CK a agentury prodávající Balíčky

– Firemní akce
– Kongresy, školení, semináře
+ doprovodný program
– Teambuilding, sportovní
a zábavné aktivity
– Zážitkové FAJN balíčky

A mnohem více naleznete na

www.fajnagency.cz
info@fajnagency.cz
+420 605 228 201

F.A.J.N. Agency, s. r. o.

Zvolenská 3130/2, 141 00 Praha 4-Záběhlice

Vaše agentura DOBRÉ NÁLADY!
www.valasske-kralovstvi.cz
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CK a agentury prodávající Balíčky
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Valašské království

info@tipatour.cz

www.tipatour.cz

www.valasske-kralovstvi.cz

TIPATOUR je Váš správný TIP!

nebo u našich autorizovaných prodejců

Katalogy Vám zašleme nebo si je můžete vyzvednout na pobočkách TIPATOUR:
Praha 2, Rubešova 5, tel.: 222 246 063, skype: tipatourpraha
Brno, Lidická 25/27, tel.: 541 213 586, skype: tipatourbrno
Jihlava, Masarykovo náměstí 9, tel.: 567 311 650, skype: tipatourjihlava
Třebíč, Karlovo náměstí 22, tel.: 568 840 462, skype: tipatourtrebic
Znojmo, Obroková 8, tel.: 515 261 444, skype: tipatourznojmo
Břeclav, 17. listopadu 2, tel.: 519 326 108, skype: tipatourbreclav

Přijímáme poukázky Cheque Dejeuner a Sodexho Pass

• až 14 % sleva za včasný nákup
• 5 % sleva při objednání pobytu z www.tipatour.cz
• 5 % sleva pro seniory
• 5 % sleva pro novomanžele
• 5 % sleva pro držitele VALAŠSKÉHO PASU
(vztahuje se na pobyty v oblasti Valašského království)

Pobyty s vlastní dopravou, autobusem nebo letecky.
Hotely, penziony, apartmány, autocampy.

Chorvatsko / âerná Hora / Poznávací zájezdy

Koupání, lyžování, lázně, víkendové a krátkodobé pobyty, termální koupaliště.
Hotely, penziony, apartmány, chaty, chalupy, rekreační areály.

âechy / Morava / Slovensko / Rakousko / Slovinsko / Polsko

za dobrou zábavou, jídlem a pitím

CK a agentury prodávající Balíčky
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CK a agentury prodávající Balíčky
VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE na WWW.ATIS.CZ
KLIKNI NA VIRTUÁLNÍ KATALOGY

VYBER A JEĎ!
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„LAST“

VÝHODNÉ PODMÍNKY

SPECIAL

SPECIAL

POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

DY
KEN NO

Dovolená plná zážitků

OL TISLA
A
BRA TRAV
OS

Dovolená plná zážitků

Á
LEN H
VO ÁC
DO RYB
NA

V NABÍDCE HLEDEJTE POD SYMBOLEM

PRO POBYT S DĚTMI
A PRO SENIORY OD 50 LET.

✘ ZDARMA !! pobyt dítěte do 5 let
✘ SLEVA 50% pro děti ve věku 5 - 15 let
✘ SLEVA 5 %

●
●

pro věrné zákazníky ● pro držitele karet EUROBEDS ● pro novomanžele
pro zdravotně a tělesně postižené ● pro seniory od 50 let + 7 nocí za cenu 6 nocí aj.

Pobyty v prodeji
ve všech CK označených
samolepkou

REZERVACE POBYTŮ:

po-pá 7.00-18.30 TEL: 554 787 111
Vše s Vámi vyřídíme
telefonem a poštou

Držitelům VALAŠSKÉHO PASU poskytujeme SLEVU 5 %
z ceny katalogových pobytů ve střediscích v oblasti “Valašského království”.
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Distillery Land

www.valasske-kralovstvi.cz
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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 Balíčků zážitků 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/balickyzazitku.
Při zakoupení Balíčku obdrží zážitkový kupon.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s klientem, budou použity výhradně pro interní potřebu společnosti Valašské království 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
Valašské království 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 Valašské království s. r. o.
zavazuje zabezpečit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
3. Plnění služby Balíčku zážitků
Služba bude poskytnuta držiteli zážitkového kuponu.
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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
Cena předmětu koupě
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 bude

www.valasske-kralovstvi.cz
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Všeobecné obchodní podmínky
zákazníkovi oznámen nejpozději při objednávce. Valašské království 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 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.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 1. června 2006
Za Valašské království s. r. o.
Tomáš Harabiš
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Valašské království

za dobrou zábavou, jídlem a pitím

Vybírejte i z našich dalších katalogů
Evropská unie

balíčky zážitků
Aktivní & relaxační

adrenalin • sport • relaxace • v přírodě • ve vodě • ve vzduchu • indoor

Vyzkoušejte také
naše Balíčky zážitků
Aktivní a relaxační,
Tradiční a pohodové
…

Objevujte Valašské

království a vypravte

se do Švestkozemě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Evropská unie

balíčky zážitků
Tradiční & pohodové

řemesla • astronomie • fotografování • hudba a tanec • létání • příroda

Pro další informace kontaktujte
naše informační centra:
IC VK Frenštát p. R.
Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: +420 556 839 274
ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
IC VK Rožnov p. R.
Palackého 484, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: +420 571 655 196
ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Veškeré informace vám zašleme zdarma.

Objevujte Valašské

království a vypravte

se do Švestkozemě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.
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IC Valašského krá
lovství v Rožnově
pod Radhoštěm
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6 61 Rožnov p. R.
, tel./fax: +420 57
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1 655 196
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