
Buďte našimi hosty ve Slavonicích a na Graselových stezkách! 
 

Nabídka POBYTŮ Slavonické renesanční, o.p.s. stojí na PROGRAMECH, na jejich komplexním a kvalitním 

zajištění. Místní průvodci i lektoři Vám s individuální péčí zprostředkují jedinečný zážitek z pobytu v čisté 

přírodě, relaxační, ozdravnou kůru, zábavu i poznání utajených krás renesančních Slavonic a okolí.    

 

Vybraný program s Vámi dopředu podrobně naplánujeme, upřesníme tak, aby byl k Vaší  spokojenosti. 

 

VZDUŠNÉ LÁZNĚ Slavonice 

Pro skupiny dospělých, vhodné pro aktivní seniory.  3 nebo  5 dnů, květen - červen, září, pro 6 – 8 osob.   

 

Slavonicko, ležící na okraji přírodního parku Česká Kanada je věhlasné  hlubokými lesy a čistou přírodou. 

Program Vzdušné lázně Slavonice těží z tohoto bohatství. V průběhu tří nebo pěti dnů Vám nabízíme pro 

Vaše ZDRAVÍ především cvičební programy venku, vycházky, přírodní koupele a zábaly, automasáže, ale         

i prohlídky řemeslných dílen s možností vyzkoušet si výrobní techniky či ochutnávku místních produktů.      

 

PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA GRÁZLA   

Pro rodiny s dětmi. 3 nebo 5 dnů, květen - červen, září, pro 6 – 12 osob.   

 

 „… víte, že jméno loupežníka Grasela dalo vzniknout hanlivé nadávce grázl? Jaký byl a co vlastně všechno 

provedl? …“ vyprávíme a s Vámi hrajeme příběhy z dávných dob, kdy ve zdejším  kraji loupil a s bandou se 

skrýval loupežník  Johan Georg Grasel. Těšit se můžete na hry, soutěže, divadlo, chvíle napětí a radosti. 

Zábava, která Vás zaujme a poučí.  V průběhu pobytu se aktivity odehrávají v rámci jednoho příběhu - 

„bojovky“ - venkovní soutěže, tvůrčí a zábavné  aktivity: hraní s vodou, večerní oheň, jízda na loďce. 

 

Pobyt s programem PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA GRÁZLA  nabízíme i pro větší skupiny, do 25 osob - firmy, 

nebo školní třídy - firemní teambuidingové pobyty, školy v přírodě, atp. 

 

CESTA  ZA UMĚNÍM - SLAVONICE 

Pro skupiny. 3 nebo 5 dnů, květen - červen, září, pro 6 – 12 osob.   

  

Slavonice jsou starobylým městem s osobitým kouzlem, městem s renesanční stavbami i stavbami moderní 

architektury (Fárův dům, design hotel Besídka, Spolkový dům ZDROJ). V okolí Slavonic, na Graselových 

stezkách objevíte landartové objekty umělců, kteří jimi interpretují postavu a osudy loupežníka Johana 

Georga Grasela. Nabízíme prohlídku uměleckých zajímavostí Slavonic a okolí, návštěvu slavonických a 

mařížských ateliérů, seznámení se s autory, kteří zde žijí a tvoří.    

  

Ubytování a stravování po dobu Vašeho pobytu bude zajištěno v hotelu, nebo penzionu ve Slavonicích. 

Konkrétní nabídku připravíme podle Vaší volby pobytového programu.  

Orientační ceny pro rok 2012 (program, ubytování, stravování): 

3 denní  pobyt s programem / 4.200,- Kč / os 

5 denní pobyt s programem / 6.200,- Kč / os 

(početnější skupiny, děti, senioři možné slevy dle domluvy) 

 

Objednejte si u nás nezávazně podrobnější nabídku!  Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

Kontakt: Slavonická renesanční, o.p.s. NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GRASELOVÝCH STEZEK, tel: 733 325 855  

www.grasel.eu, mail info@grasel.eu 

http://www.grasel.eu/
mailto:info@grasel.eu

