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GREEN VALLEY,
CHOTÝŠANY

V Green Valley najdete stoprocentní místo pro poznávání přátel a kolegů. Má vše, co k produkci sportovního
adrenalinu a šťastných endorfinů potřebujete, nadto
je přiměřeně vzdálený civilizaci a obklopený přírodou.
Kdo by v bývalém mlýně čekal skanzen lidových řemesel
a chtěl poslouchat rytmické klapání vodních kol, nechť
si raději nasadí sportovní obuv a svému biku promaže
řetězy. Vedle standardního fotbalového hřiště a tenisového kurtu s večerním osvětlením disponuje Green
Valley travnatým volejbalovým hřištěm, na kterém se
dá zapinkat i badminton, a dále venkovním bazénem,
chytře umístěným vedle restaurační terasy. Projdete-li
branami resortu směrem ven, můžete ihned odstartovat kondiční trénink, záleží jen na zátěži, kterou chcete
absolvovat při sprintu do vrchu, běhu v terénu, cykloturistice nebo bruslařské projížďce na asfaltové trati. Po rozlehlém areálu, který je osázený travou, se pak můžete
ledabyle procházet a popřemýšlet, jak k večeru využít
posezení u ohně na břehu potůčku.
Ubytování v menších budovách s atmosférou statkářské
nenucenosti slibuje dobré spaní a pohodlí. Všechny pokoje jsou vybaveny TV s plochou obrazovkou, ledničkou,
vlastní koupelnou se sprchovým koutem, WC a fénem.
Společnou snídani si můžete dát ve formě švédských
stolů na venkovní terase pod malou pergolou, anebo
klasicky v restauraci.

Když se v Green Valley ubytujete
v domě na stromě, nebo dokonce
v závěsném stanu Cocoon Tree Bed, poznáte, jaké to je „cítit se na větvi“.

Aktivity

Adresa
Resort Green Valley, 257 28 Chotýšany 16
GPS: 49°44’57.9”N 14°50’21.5”E

V resortu:
Fotbal, fotbalpool, diskgolf. Tenis včetně noční hry, soft
tenis, badminton. Volejbal, nohejbal. Kroket, pétanque,
biliard, elektronické šipky, stolní deskové hry a karty.

Kontakt
Tel.: +420 774 718 618 | E-mail: info@green-valley.cz

TIP na blízké aktivity:

www.green-valley.cz
fb.com/Resort-Green-Valley-109816235100/
youtube.com/user/GreenValleyChotysany

250 km značených cyklistických tras, golfová hřiště,
jízdárna, krásná příroda pro pěší výlety.

Cena:

Typ ubytování:

Lůžka:

Sezona:

Vzdálenost z Prahy:

Přestup:

Kapacita stravování:

Wifi:

od
600 Kč os./den

pokoje nebo
apartmá v menších
budovách bývalého
statku

65

01–12

56 km
51 min.

0

restaurace – 60 osob
krytá pergola – 100 osob

ano

