
 

 

Wellness pobyt u dvou přehrad a levandulových polí 

Nedostanete se letos k moři? I v Česku se můžete cítit jako v Provence! Nabízíme Vám českou alternativu: prožijte dovolenou 
v lůně panenské přírody u dvou přehrad, vychutnejte si vůni levandulových polí, zahrajte si minigolf a navštivte unikátní ruční 
papírnu. 

Termín: červen-prosinec 2020 dle dostupných kapacit 

Cena: 8400,- Kč za 3 noci/2 osoby 

V ceně je zahrnuto:  

• Ubytování: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji ve 3* wellness hotelu 

• Strava: bez stravy 

• Parkování: zdarma  

• 2 hodiny minigolfu v areálu 

• exkurze na Levandulovém statku vzdáleném 20 km (bez dopravy)  

• návštěva Ruční papírny ve Velkých Losinách vzdálené 30 km (bez dopravy)  

Dále můžeme zajistit:  

• Snídaně 

• Obědy  

• Večeře 

• Další sportovní aktivity: pronájem hřišť a sportovního vybavení 

• Wellness: sauna, masáže, vířivka 

• Prodloužení pobytu 

Sport & Relax areál Bozeňov nabízí širokou škálu ubytování s možností relaxace i sportovního vyžití. K dispozici je adrenalin park, 
půjčovna koloběžek, antukové kurty, beachvolejbalové a multifunkční hřiště a nechybí ani dětské hřiště s prolézacím hradem. 
Pro ty, kteří raději relaxují, jsou připraveny masáže nebo wellness centrum s finskou saunou, parní lázní, nahřívacími vodními 
lůžky, whirlpool a jiné.  

Areál nabízí také možnost koupání v nedalekých přehradách. Je jen na Vás, kterou si vyberete: větší a mělčí přehradu 
s pohodlným vstupem i pro děti, nebo hlubší, ale klidnější a méně frekventovanou jen o 300 metrů dál. Obě přehrady jsou 
lemované lesem a je tam moc hezké koupání. Není ještě nebo není už dost teplo na koupání? Využijte možnost zahrát si minigolf 
nebo si půjčit koloběžky a projet se po okolí. Místní lesy za to určitě stojí. A pokud počasí opravdu nepřeje, přijďte se ohřát do 
hotelového wellness. 

Objevte krásu levandulových polí v Bezděkově a poodhalte tajemství jejího pěstování a zpracování. Budete se cítit jako 
v Provence, stačí popojet půl hodiny autem. Celá produkce levandule se rozprostírá na 2 polích o 10.000 rostlinkách, je bio a daří 
se jí zde již 6 let. Na statku se ale hospodařilo s jinými plodinami již po generace. Do budoucna čeká produkci rozšíření až na 5 ha. 
V letní sezóně je v obci otevřená také levandulová expozice, kde si můžete zároveň zakoupit něco z produkce v obchůdku. 

Velkolosinská ruční papírna byla založena na panství moravského rodu pánů ze Žerotína na sklonku 16. století. Papír se zde od 
té doby vyrábí doposud. Unikátní areál významné technické památky nemá zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity 
tradiční ruční papírenské výroby v oblasti střední Evropy obdobyV rámci vstupného se návštěvník dostane jak do Muzea papíru, 
tak na pracoviště výroby. 
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