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LESNÍ LÁZNĚ,
ZVÁNOVICE
Kdy naposledy jste prošli po strništi bosky nebo po trávníku s čerstvou rosou? A zvládnete to i na žhavém uhlí?
Lázně vždy stavěly na dobrém vztahu k přírodě a k jejím
živlům a tady ve Zvánovicích ve Voděradských bučinách
se vydali cestou „lázní lesních“. V areálu sice stojí komfortní hotel, ale 90 metrů od něj se bydlí ve skutečnějším
náručí přírody – v „Lesních apartmánech”. Poskytují veškerý komfort – příjemnou koupelnu s toaletou, satelitní
TV, lednici, telefon, trezor, rychlovarnou konvici – a zároveň zaručují klid a pobyt rušený výhradně koncertem
cvrčků a kosími námluvami. Tady se i největším spáčům
chce vstávat s východem slunce a začít den bosováním.
Nene, nejde o hru na dokonalého šéfa, ale o nahé nožky
v zelené trávě opité ranní vláhou. Pokračovat můžete klimatoterapií v duchu forest nebo nordic walking.
Chybí vám v téhle lázeňské poezii špetka vzrušení? Pak
opatrně s předčasným závěrem – ve Zvánovicích se naučíte střílet jako Vilém Tell a na aerotrimu zakusíte stav
beztíže (je třeba objednat dopředu). Budete pak lépe připraveni na hru ARGO X, která spadá mezi herní fenomén
únikových místností, a některé hotelové pokoje tu jsou pro
ni zrekonstruovány. ARGO X si zamluvte s předstihem, klienti Legneru jsou obdivuhodně nebojácní a hru vyhledávají. Jestli všechno dobře dopadne, sejdete se se všemi
kamarády na skvělém jídle v hotelové restauraci.

Aktivity

Voděradské bučiny vždy přitahovaly
tajemné úkazy – obří kameny ze starodávného chrámu, keltské obětiště nebo nález
vzácných mincích s nápisem ARGO X. Dnes
je ARGO X jedinečný herní projekt navazující
na fenomén únikových místností.

Adresa

V resortu:
Venkovní tenisový rekreační kurt, venkovní volejbalový
nebo nohejbalový kurt, pétanque hřiště, stolní tenis.
Programy forest walking a nordic walking, jóga.

Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice
Zvánovice 154, 251 65 Ondřejov
GPS: 49°56’32.3”N 14°47’27.1”E

Kontakt
Tel: +420 323 649 679 | E-mail: zvanovice@legner.cz

TIP na blízké aktivity:

Střelecký program na nedaleké parcourové lesní střelnici Vráž. Výlety na koloběžkách (pro dospělé osoby)
s průvodcem. Okolí plné cyklotras. Výlety po Voděradských bučinách.

www.lesnilazne.cz
www.facebook.com/lesnilazne
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