
BABÍ LÉTO? 
Užijte si rodinnou pohodu

od vody a z hor od vody a z hor

Podzim se ve většině rodin nese ve znamení školních 
povinností a zrychleného tempa, než se vše po létu usadí 
v zajetých kolejích. Byla by ale škoda nechat si kvůli 
tomu proklouznout mezi prsty krásu, kterou tohle roční 
období servíruje. Máme pro Vás dva tipy na podzimní 
výlety s dětmi.

Pestřejší, než pod sněhem  
Když se řekne Krkonoše, většina z nás si představí jejich horizont 
zahalený klidnou bílou pokrývkou sněhu. Ale kdo je viděl oděné v pestré 
a barevné kráse podzimu? Jen málokdo.  Možná i právě proto je na čase 
vyrazit během volných podzimních dnů do Pece pod Sněžkou. A odtud 
spolu s dětmi můžete - ať už pěšky, na kole či elektrokole -  objevovat 
okolí tohoto horského městečka na pomezí Čech a Slezska. Podniknout 
můžete některou z oblíbených túr okolo Pece, třeba do Obřího dolu, 
k Zelenému potoku, k Vlčí jámě nebo vycházkovou stezku Krakonošova 
zpovědnice do Velké Úpy, kde se děti určitě rády „vyznají“ ze svých 
hříšků. Nejen děti určitě potěší možnost vyřídit se na bobové dráze 
a prolézačkách v tamním Relax Parku.
Pokud zvolíte ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Horizont, 
nezaskočí Vás ani horší počasí. Kromě moderně zařízených pokojů 
a výborné gastronomie určitě oceníte wellness centrum s bohatou 
nabídkou masáží a s vnitřním vyhřívaným bazénem s vířivkou 
a saunou. Dále se můžete s dětmi zabavit bowlingem, squashem 
nebo stolním tenisem. Děti samy se pak mohou dostatečně vyřádit 
v dobře vybaveném dětském koutku, a také se aktivně zapojit do her 
a tvořivých aktivit, které jim o svátcích připravují zkušené animátorky.

29s dětmi v praze | září 201728 s dětmi v praze | září 2017

Romantika pod Bezdězem
Pokud horské výšky nejsou Váš šálek kávy, nevadí, máme pro 
Vás další zajímavý tip na podzimní rodinný výlet. Co takhle 
objevit krásu Máchova jezera v době babího léta? Moderní 
hotel Port nedaleko Doks leží přímo na břehu jezera a je 
vyhlášený svou vlídnou atmosférou. Zcela nezapomenutelné 
jsou zde snídaně a večeře s výhledem na jezero. Určitě oceníte 
útulné pokoje s komfortem pro rodiny s dětmi, ale i bohatě 
vybavenou půjčovnu sportovních potřeb, a to včetně stále 
populárnějších elektrokol. Vyjet si na kole kolem Máchova 
jezera na rodinný výlet je krásným zážitkem, stejně jako pěší 
objevování podzimem zbarvené krajiny pod hradem Bezděz. 
Kdo se nechce vydávat příliš daleko, jistě využije možnost zahrát 
si přímo u hotelu mini golf. Rodiny s dětmi určitě uvítají jak 
několik sportovišť a hřišť přímo v areálu hotelu, tak i možnost 
řádění v dětském koutku nedaleko recepce. A pokud se 
náhodou nevydaří počasí? Nevadí, hotel Port totiž nabízí zázemí 
v podobě moderního wellness centra s krásným bazénem, 
vířivkou a párou. Nechybí ani bowling či možnost nechat si 
namasírovat sportem unavené tělo.


