
Areál vzdálen cca 3 km od Grandhotelu Tatra je citlivě 
zasazen do přírody Valašska. Atmosféra a příroda v této 
oblasti je skutečnějedinečná. Objekt co nejlépe splynul 
s přírodou a lidovou architekturou,která je pro tuto oblast 
typická. Užijete si hrátky ve vodě s celou rodinou za každého 
počasí, osvěžení během letní dovolené, uvolnění po náročné 
turistice či cykloturistice, nebo se zahřejete po lyžování.

VODNÍ SVĚT VELKÉ KARLOVICE

Adresa: 756 06 Velké Karlovice 1143
Telefon: +420 576 774 488
Email: vodnisvet@resortkycerka.cz
Web: www.vodnisvetvelkekarlovice.cz

bazén • masážní lehátka, chrliče, houpací záliv, perličky, 
lanové prvky • dětský bazén se skluzavkou a vodními prvky 
• tobogán se světelnými efekty • whirlpool • samostatná 
odpočívárna • venkovní sprchy • klidová zóna - garantované 
lehátko s ručníkem a dekou, neomezený pitný režim 
(alko a nealko), ovoce na osvěžení, jedinečný výhled na bazén 
a okolní přírodu, dětský koutek • saunový svět - bio, parní, 
finská sauna, infrasauna, vnější ochlazovací bazén, 
odpočinková zóna s lehátky a panoramatický výhled 
do krajiny • restaurace • masáže a kosmetické procedury

Ve Vodním světě naleznete:

BALATON NOVÝ HROZENKOV
Balaton nabízí travnaté, ale i písečné pláže. Návštěvníci mají 
k dispozici přímo v areálu hygienické zařízení  (převlékárny, 
sprchy, WC), nechybí ani stánky s občerstvením, dětské hřiště 
či plocha pro plážový volejbal. V letních večerech jsou pak zde 
pořádány různé hudební, taneční akce. V areálu se nachází 
základna s umělou sjezdovkou pro akrobatické skoky do vody 
na lyžích a prknech. Do areálu je zákaz vstupu psům a není zde 
povoleno kempování. V blízkosti areálu se nachází parkoviště 
o kapacitě 300 parkovacích míst. V bezprostřední blízkosti a na 
silnici II/487 (trasa Vsetín-Velké Karlovice) je parkování zakázáno.

AKTIVITY NEJEN PRO DĚTI



GALAXIE ZLÍN
Jedinečný zábavní park pro celou rodinu. V hale na ploše
2500  se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapome
nutelné zážitky nejen pro vaše děti. Každá z nich přitom 
představuje jinou planetu či galaxii. Za jediný den tak můžete 
společně uskutečnit dobrodružnou cestu vesmírem.
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zábavní park pro celou rodinu
Gibon park je místem vhodným pro aktivní odpočinek 
v příjemném prostředí lesoparku v Rožnově pod Radhoštěm v srdci
Beskyd. Zvláštní pozornost věnujeme dětem, ale nezapomínáme 
ani na dospělé. Nabízíme adrenalinový zážitek pro každého, kdo 
si chce ověřit svoji fyzickou kondici, zdatnost a zručnost, svoji 
odvahu a psychickou odolnost.

   

Dětský letní park je ideální místo pro rodiny s dětmi. Zatím 
co rodiče mohou relaxovat na lehátkách, děti se zabaví na více
než 30 atrakcích. Nejmenší zde například ocení obří pískoviště 
s herními prvky, větší mohou vyzkoušet lanové centra, 
tubingové dráhy či bungee trampolíny. Dětský lanový park je 
certifikovaný lanový park. K dispozici je sedm lanových překážek 
a dětská lanovka. Některé překážky jsou ve výšce až 5 metrů
nad zemí. Všechny překážky jsou kompletně podsíťované, splňující 
nejpřísnější kritéria bezpečnosti současných lanových parků!

Vítejte v dětském zábavním centru v Rožnovském pivovaru 
v Pohádkových lázních. Díky evropským fondům jsme mohli 
opravit bývalé pivovarské sýpky z roku 1712, a vytvořit tak 
největší dětské centrum v Beskydech. Na ploše více než 
1000 m  si mohou děti hrát za každého počasí, mohou rovněž
využít i velkou solnou křišťálovou jeskyni, ve které je 20 tun 
té nejkvalitnější himalájské soli-pozitivní účinky soli na zdraví 
jsou neoddiskutovatelné.
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DĚTSKÉ CENTRUM ROŽNOV

DĚTSKÝ LETNÍ A LANOVÝ PARK BÍLÁ

GIBON PARK

Adresa: Bílá 149, 739 15 Bílá, Česká republika
Telefon: +420 725 222 111
Email: info@nabile.cz
Web: www.nabile.cz/services/childrens-groups/

Adresa: Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 733 644 337
Web: www.pohadkovelazne.cz  

Adresa: Pod strání 693, Areál Koupaliště Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 068 772 441
Email: www.gibon-park.cz

lanové centrum • dětské lanové centrum • dětský park • tubing
(obří skluzavka 50m) • zorb z rampy po zabezpečené dráze 
• aquazorb v nafukovacím bazénu • trampolínové pole • minigolf 
• trenažér býk • silové trenažéry • zábavné trenažéry• lukostřelba
• bumber ball •  clack line •  dětský vláček •  detský kolotoč 
• houpdla

Hlavními atrakcemi Gibon Parku jsou:

Adresa: Vršava 679, 760 01 Zlín, Česká republika
Telefon: +420 571 118 980
Web: www.galaxiezlin.cz

Všechny atrakce v hale podléhají přísným bezpečnostním 
i hygienickým předpisům. Díky tomu si mohou dospělí bez obav 
o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách restaurace, 
nebosi sami vyzkoušet některé z mnoha atrakcí

Proč se u nás líbí dospělým

Galaxie Zlín přináší dětem možnost prožít za každého počasí
den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších her. 
Na společných výpravách si najdou nové kamarády, při překonávání 
rozmanitých překážek si zvýší své sebevědomí. U nás se skutečně 
fantazii žádné meze nekladou. Dobrodružství, zábava, pohyb.

Proč se u nás líbí dětem



Nadzemní panoramatická Stezka Valaška je dlouhá 610 metrů, 
přičemž lesní úsek po věž je dlouhý 390 metrů a zbytek tvoří 
chodník na 22 metrů vysokou kaskádovitou věž. Součástí je 
skleněná vyhlídková plošina a 150 metrů dlouhý zavěšený 
"himálajský" chodník. Stezka nabízí dvě unikátní technická 
řešení. Zavěšený chodník, jehož konstrukce se zatím nikde 
v republice nepoužila, a skleněnou vyhlídku. Ta má evokovat 
pocit, že člověk stojí ve vzduchu.

V blízkosti horní stanice lanovky z Trojanovic na Pustevny 
stojí malební horský hotel Maměnka a restaurace Libušín. 
Objekty navrhnul architekt Dušan Jurkovič ve stylu lidové 
architektury Valašska a Kysuce. Pustevny (1018 m) leží mezi 
Radhoštěm a Tanečnicí. Jsou nejvýznamnější a nejnavštěvo-
vanější horské středisko Beskyd. Byly pojmenované 
po poustevnících, kteří zde žili.

Dřevěná rozhledna u Velkých Karlovic na vrchu Miloňová 
(846 m.n.m) se tyčí do výšky 24 m a skýtá nádherné 
výhledy na Javorníky. Vyhlídková plošina umístěná 20 metrů 
nad okolním terénem umožňuje kruhový výhled do okolní krajiny. 
Velké Karlovice leží v krásné přírodě. Oblíbené hřebenové 
trasy sice nabízejí výhledy na okolní hory, ale rozhledna 
je postavena tak, abyste viděli současně jak hřeben 
Vsackých Beskyd, tak Javorníků. 
K rozhledně lze dojít například po zeleném turistickém 
okruhu, který začíná v údolí Léskové. Na okruh se turisté 
mohou napojit také na vrcholu sjezdovky Galik. 
Odsud je rozhledna vzdálena 2 kilometry.

Naplánujte si cestu na Valašsko a navštivte největší a nejstarší 
skanzen ve střední Evropě. Valašské muzeum v přírodě vám 
ukáže, jak se zhruba před 100 lety žilo v této malebné oblasti. 
Děti budou nejvíc nadšené z historického kolotoče v Dřevěném 
městečku a z herního dvorku, kde mohou plnit nejrůznější 
záludné úkoly ve společnosti nádherných řezbovaných zvířátek. 
Čekají vás tu 3 expozice: Dřevěné městečko, Valašská dědina, 
Mlýnská dolina. Kromě prohlídky interiérů a exteriérů dřevěných 
budov skanzenu se můžete zúčastnit některé z kulturních akcí, 
které se tu pravidelně pořádají.

STEZKA VALAŠSKA - STEZKA MEZI 
KORUNAMI STROMŮ PUSTEVNY

PUSTEVNY - ÚTULNY LIBUŠÍN 
A MAMĚNKA

ROZHLEDNA NA VRCHU MILOŇOVÁ

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

Adresa: Pustevny, 744 01 Trojanovice 
Telefon: +420 605 960 891 
Email: stezkavalaska@email.cz
Web: www.stezkavalaska.cz 

Adresa: Pustevny 221, 756 56 Prostřední Bečva
Telefon: +420 603 343 888 858
Email: info@novylibusin.cz

Adresa: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 757 111
Email: muzeum@nmvp.cz
Web: www.nmvp.cz/roznov



Nahlédnout do výroby svíček můžete celoročně v Rožnovské 
svíčkárně. Vyrábějí se zde limitované edice do celého světa 
a luxusních hotelů v Americe, Dubaji a jiných. Exkurze probíhá 
s výkladem, pro děti je možnost vlastnoručního barvení svíček.
Samozřejmostí jsou zdravotně nezávadné materiály, které 
neobsahují síru a olej. V místní prodejně a galerie svíček 
si zakoupítevzpomínkový dáreček.

 
Lanové bludiště najdete vedle parkoviště v rekreační oblasti
Sepetná na Ostravici. Kromě netradičního uspořádání lanových
překážek, zde najdete několik zážitkových tras, které můžete 
zvolit dle vlastního uvážení. 
Asistenti centra vás obléknou do úvazků, dostanete helmu 
a dvě karabiny, kterými se budete sami jistit. 
Absolvujete také krátké školení a pak již hurá užít si legraci 
a adrenalin.

V prodejní galerii naleznete širokou nabídku drahých 
kamenů, mineralogických ukázek, polodrahokamů 
a šperků z celého světa. 
Návštěva prodejní galerie je vhodná pro školní výlety, 
autobusové zájezdy i individuální turistiku. Vaši prohlídku 
můžeme na požádání doplnit odborným výkladem o původu 
drahých kamenů.

Kondiční stezka byla vybudována roku 2019 v areálu 
Resortu Kyčerka. Jmenuje se podle postavy doktora 
Martina Elingera ze seriálu Doktor Martin, který se natáčel 
ve Velkých Karlovicích. Na různých fitness, kardio 
a relaxačních prvcích si můžete prověřit svou fyzičku 
a děti si mohou vyzkoušet i adrenalinovou Zip line. Stezka 
ve stínu lesa slouží nejen k procvičení, ale i k zábavnému 
vzdělávání a je vhodná pro rodiny s dětmi i pro seniory.

EXKURZE DO VÝROBY SVÍČEK UNIPAR

LANOVÉ BLUDIŠTĚ OPIČÁRNA

SVĚT KAMENŮ

KARDIOSTEZKA DR. ELINGERA 

Adresa: Dolní Paseky 227, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 653 121
Email: info@unipar.cz
Web: www.unipar.cz

Adresa: Ostravice, rekreační oblast Sepetná pod Lysou horou
Telefon: +420 739 664 450
Email: info@opicarna.cz
Web: www.opicarna.cz

Adresa: nábř. Dukel. hrdinů 2269, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 657 766
Email: info@svetkamenu.cz
Web: www.svetkamenu.cz

Adresa: 100 m od Hospoda Kyčerka
Telefon: +420 739 604 179
Email: recepce@valasske-chalupy.cz
Web: www.resortkycerka.cz



Zámek Žerotínů nechal vybudovat Jan z Pernštejna 
v roce 1539. Zámecký areál v historickém centru Valašského 
Meziříčí slouží jako kulturní zázemí města. Původně 
renesanční zámek prošel barokní přestavbou. Po rozsáhlé 
rekonstrukci našlo zde své prostory Muzejní a galerijní 
centrum se stálou expozicí.

 
V samém srdci Moravskoslezských Beskyd na úpatí jejich 
nejvyšších hor, leží 4 vesnice: Ostravice, Malenovice, 
Nová Ves a Čeladná. Nespojují je jen krásné výhledy 
a blízkost hor, ale také regionální značené turistické stezky. 
Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd 
se můžete vydat společně s 6 zvířátky, které jsou maskoty 
jednotlivých tras.

Automobilka Tatra představuje velkolepou sbírku těch 
nejkrásnějších automobilů a zajímavostí. V muzeu je vystaveno 
na 70 automobilů, nespočet modelů, motorů a světových 
unikátů. K těm nejvyhledávanějším a nejzajímavějším patří 
opakovaná stavba prvního automobilu v Rakousko-Uhersku. 
Tento „kočár bez koní“, jak se vůz Präsident lidově nazýval, 
byl vyroben v Kopřivnici na sklonku 19. století a v roce 1898 
již úspěšně reprezentovalum kopřivnických mechaniků 
na slavnostní výstavě ve Vídni.

Hrad Hukvaldy je jedním z největších hradů na Moravě. 
Na kopci nad obcí Hukvaldy, uprostřed obory plné daňků 
a muflonů se tyčí z dálky viditelné, rozsáhlé hradní opevnění 
hradu. Z jeho věže je krásná vyhlídka do širého okolí na 
hřebeny Beskyd, městečko Kopřivnici, Příbor a přes 
Fryčovice až k Ostravě. Na hradě Hukvaldy je v průběhu 
sezóny pořádána spousta akcí - pálení čarodějnic, hledání 
pokladů, vystoupení šermířů, strašidelná noc, dobývání 
hradu Hukvaldy, vinobraní, Ondřejská pouť a další.

AREÁL ZÁMKŮ ŽEROTÍNŮ PO MEDVĚDÍCH TLAPKÁCH

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA KOPŘIVNICE HRADNÍ ZŘÍCENINA HUKVALDY

Adresa: Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: +420 571 684 558
Email: info@info-vm.cz
Web: www.kzvalmez.cz 

Adresa: 739 14 Ostravice 0956
Email: info@beskydhost.cz
Web: www.pomedvedichtlapkach.cz

Adresa: Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice
Telefon: +420 556 808 421
Email: recepce@tatramuseum.cz
Web: www.tatramuseum.cz

Adresa: 739 46 Hukvaldy 37
Telefon: +420 558 699 323 808
Email: sprava@hradhukvaldy.eu
Web: www.hradhukvaldy.eu


