Nabídka pro akce seniorů
Při svých toulkách Beskydami jsem narazil na velmi zajímavé středisko, jejichž zaměstnanci jsou vstřícní
seniorům a jsou schopni a ochotni zabezpečit různé akce pro skupiny seniorů i jednotlivce (viz text níže).
Prostředí je velmi pěkné a lze zde v areálu střediska zabezpečit různé seniorské akce, sportovní turnaje,
setkání s oslavami, soustředění, turistiku i zábavu! Ceny jsou příznivé a je možné řešit i případné skupinové
slevy.
Určitě pobyt nebo návštěvu doporučuji!
Ing. Pavel Gluc, předseda KRS MSK

Pozvánka do Beskyd
V každé roční době, za každého počasí, pro relaxační pobyt, rodinnou dovolenou či setkání můžete využít služeb
Rekreačního střediska Budoucnost Nová Ves. Pro vaši pohodu vám nabízíme k využití rodinné rekreační
středisko v Beskydech s celoroční snadnou dostupností vlastním autem, vlakem či autobusem.
Naše lokalita přímo vybízí k nenáročným procházkám po blízkém okolí (podél řek Ostravice a Čeladenky),
k cyklovýletům (řada značených cyklotras v okolí) nebo k túrám do hor (Lysá hora, Smrk, Ondřejník, aj.). Máme
možnost, po předchozí domluvě, zabezpečit zapůjčení elektrokol.
Nemusíte ovšem vůbec nikam chodit, relax a pohodu zažijete přímo u nás. K dispozici je vám: hotelové wellness,
fitness centrum, hřiště na míčové hry, pétanque nebo venkovní krytá terasa lákající k posezení u dobrého jídla.
Na oběd či večeři vás zveme do pivnice, restaurace nebo na terasu, hotelové snídaně servírujeme ubytovaným
hostům v restauraci.
K dispozici jsou tři kategorie ubytování v různých cenových relacích. (150 Kč- 700 Kč/osoba/noc). V hotelové
části vám je k dispozici 11 pokojů, včetně dvou rodinných apartmá. Každý pokoj disponuje vlastním sociálním
zařízením. Další kategorií ubytování tvoří pokoje v turistické ubytovně. U tohoto typu ubytování jsou pokoje
vybaveny pouze umývadlem. Nově rekonstruované sociální zařízení je společné na patře (zvlášť pro ženy a pro
muže). V letní sezóně nabízíme k přenocování také 14 chatek se společným sociálním zařízením v budově.
Rodinné akce, setkání a svatby připravíme dle Vašeho přání až pro 70 osob. U svateb je obřad možný přímo
v našem zahradním altánku.
Bude nám ctí uvítat Vás v našem středisku, bude nám potěšením postarat se o Vás. Podrobnější informace o nás
naleznete na www.rsbudoucnost.cz, nebo prosím volejte: 00420 778 766 806.
RS BUDOUCNOST – Vaše „doma“ v Beskydech 

