
Nabídka střediska je určeNa pro:
  ozdravné pobyty dětí z mateřských 
či základních škol,
  školy v přírodě,
  adaptační pobyty pro středoškolské 
studenty,
  relaxační pobyty pro zdravotně 
postižené děti,
  team buildingové pobyty pro skupiny 
studentů a jejich učitelů,
  školní výlety,
  semináře a konference pro studenty 
či pedagogy,
  soustředění pro sportovní školy.

Beskydský Horizont nabízí moderní komplexní zázemí pro školní a skupinové pobyty 
nebo sportovní soustředění. K dispozici je areál s kapacitou 126 lůžek včetně dvou 
bezbariérových bungalovů a  bezbariérových hotelových pokojů. Taktéž vlastní restaurace, 
která se nachází v areálu střediska, má bezbariérový přístup.

Nabídka pobytů pro školy

www.beskydskyhorizont.cz

Praha
Ostrava

Brno

Olomouc

rekreační středisko 
beskydskÝ HoriZoNt
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 8                           



  východisko pro výlety do okolí – Trojanovice 
(Tarzánie, Pustevny, Radhošť), Kozlovice 
(muzeum obecné školy, areál a skanzen 
Na mlýně, vláček Podhoráček),  Hukvaldy 
(hrad, obora, muzeum Leoše Janáčka, 
muzeum cínu), Frenštát pod Radhoštěm 
(skokanské můstky, bazén, koupaliště), 
Rožnov pod Radhoštěm (skanzen), Kopřivnice 
(muzeum Tatry, Lašské muzeum, muzeum 
Fojtství), Štramberk (štramberská Trúba, 
muzeum Zdeňka Buriana, jeskyně Šipka),
  k zapůjčení ozvučecí a didaktická technika 
(flipcharty, dataprojektor, plátno)

  využití venkovního bazénu a sauny, 
multifunkčního sportoviště (volejbal, 
fotbal, házená, tenis, košíková), herny 
na stolní tenis,

  pro nenáročné, začínající lyžaře lyžařský vlek 
(s nízkým vedením lana) v areálu střediska,
  uzamykatelná kolárna a lyžárna 
v prostorách hotelu,

  mobilní taneční parket využitelný při 
společenských večerech či cvičení,

  strava v restauraci z kvalitních, čerstvých 
surovin domácí výroby (vlastní hovězí 
bio-maso, mléko a brambory z místních 
farem, pečivo z místní rodinné pekárny),

  a nakonec ještě něco navíc - během 
pobytu nabízíme možnost zajištění 
ekologicko-výchovných výukových 
programů.

  školám poskytujeme speciální, 
zvýhodněné ceny pobytů a služeb,

  zdraví prospěšný pobyt „na vzduchu“ 
v horském prostředí Beskyd,

  v bezprostředním okolí střediska 
se nachází louky a lesy vhodné 
k nenáročným, poznávacím vycházkám, 
v případě zájmu se však mohou 
využít turistické značené trasy lákající 
k náročnějším výšlapům (Ondřejník, Velký 
Javorník, Pustevny),  

  tři druhy ubytování pro různé druhy 
škol – hotelové pokoje s vlastním 
sociálním zázemím vhodné pro menší 
děti, čtyřlůžkové bungalovy a šestilůžkové 
chaty pro starší děti a studenty (možnost 
vlastního vaření),   

  možnost výuky v interiérech i exteriérech 
střediska = k dispozici 3 sály různé 
velikosti + venkovní terasa a hřiště,

  snadno dostupné spojení vlakem 
a autobusem + možná domluva odvozu 
zavazadel,

  wi-fi připojení k internetu v celém areálu 
zdarma,  

  v provozu minizoo = zprostředkování 
kontaktu s domácími zvířaty, jejich 
krmení, po domluvě zajištění jízdy 
na koni,

čím je beskydskÝ HoriZoNt ZajímavÝ pro školy a skupiNové pobyty:

www.beskydskyhorizont.cz

www.beskydskyhorizont.cz


