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TAJ 46 7

Dobrodružný 
víkend 

Přenocujte v unikátním dřevěném Stromhouse ve výšce  
6 metrů nad zemí a vychutnejte si klid daleko od civilizace! 
Ráno na vás bude čekat snídaňový piknikový koš, který si 
sami vytáhnete klidně až do postele. Večer se pak můžete 
těšit na grilování 
špekáčků od míst-
ního uzenáře 
a kuřecího masa 
z nedaleké farmy. 
K dispozici budete 
mít i kamínka, ale 
určitě si s sebou 
raději přibalte 
teplejší oblečení.
 
Pobyt věnoval Stromhouse, 
Pyskočely 32, Vlkančice, 281 63, tel.: 607 731 117, 
e-mail: info@stromhouse.cz, www.stromhouse.cz 

soutěž

Chcete si vyzkoušet, jak vypadá život 
v korunách stromů? Tak si nenechte 
ujít naši 
výhru 
a užijte si 
pobyt 
se svým 
blízkým!

Jezdíte rádi k vodě, případně ve chvílích volna 
rybaříte? Pokud ano, zamiřte na Dobčické ryb-
níčky nedaleko Českých Budějovic. Můžete tam 
pozorovat vodní hladinu z dřevěných chatiček 
situovaných přímo na vodě. Chatičky jsou ukot- 
vené u dřevěného mola a obklopuje je kromě 
vody také rozlehlá terasa a haltýř neboli drobná 
stavba sloužící k uchování vašich rybářských 
trofejí. Nepočítejte však s tím, že si budete 
chvíle, kdy ryby ani nezaberou, krátit surfováním 
po internetu nebo sledováním televize. Chatičky 
totiž nemají přívod elektřiny, a to proto, aby 
byla zachována co největší autenticita. A jak je 

Za nevšedními zážitky 
nejen do korun stromů

Kuriózní hotely ve světě

Splynutí s přírodou nabízí rovněž Gerstein 
na Vysočině, srubová usedlost ve stylu středo-
věké tvrze. Ani tady nenajdete televizi či wi-fi 
připojení, spolehnout se musíte jen na zábavu, 
kterou si vytvoříte společně se svými blízkými 
nebo kterou poskytne sama příroda. Pozorování 
noční oblohy či zvěře v okolí, hraní deskových 

her, možnost vyzkoušet si lukostřelbu nebo 
chytání ryb do rukou… Na Gersteinu se nudit 
rozhodně nebudete, a to v žádném ročním 
období. K dispozici jsou celoročně celkem čtyři 
apartmány a po celou dobu pobytu vám bude 
sloužit plně vybavená kuchyň, kde si můžete 
připravit dobroty přesně podle svého gusta.

V malebné krajině Posázaví, necelých  
50 kilometrů od Prahy, leží malá vesnička 
Pyskočely. Nebylo by na ní nic tak zvlášt-
ního, kdyby se v ní nenacházely hned dvě 
zajímavá ubytovací zařízení. Tím prvním je 
Stromhouse neboli ubytování přímo v ko-
runách stromů, které si můžete na vlastní 
kůži vyzkoušet. Absolutní návrat k přírodě 
podporuje absence 
elektrické energie a vo-
dovodního potrubí. Ale 
nebojte, pitná voda je 
samozřejmě k dispo-
zici a osprchovat se 
také můžete, i když jen 
pomocí přírodní spršky 
přímo pod obydlím. 
Stromhouse je také  
vybavený kamínky, 
takže si v chladných 
dnech lze trochu přito-
pit. Ubytovat se můžete 
rovněž v Teepee&Spa, 
které nabízí zase trochu 
jiný zážitek, a sice 
pobyt v pohodlném 
a luxusně vybaveném 
týpí. Vejde se do něj 
až pět osob, ale kromě toho můžete coby 
ubytovaní hosté využívat ještě venkov-
ních prostor a wellness zóny s vířivkou 

Inspirace 
středověkem

Pro malé 
i velké„vodomily“

Dovolenou nemusíte trávit 
jen v hotelových pokojích 
s all inclusive, dny volna 
se dají prožít i poněkud 
netradičně (a možná o to 
intenzivněji). Co takhle 
vyzkoušet spaní na 
vodě nebo v korunách 
stromů? Inspirujte se!

to s vodou? Užitková se čerpá ruční pumpou 
přímo z rybníků, pitná je zajištěná v kanystrech. 
V chatkách jsou rovněž kamna s varnou plo-
chou, která slouží i k vytápění a ohřevu vody 
v bojleru. Toaletu pak najdete na břehu, v origi-
nálních „kadibudkách“. Hostům jsou k dispozici 
celkem čtyři chatky na vodě, z nichž jedna je 
dokonce plovoucí, tudíž si ji můžete zakotvit 
kdekoli na rybníku a situovat třeba podle svitu 
sluníčka nebo místa, kde zrovna berou ryby. 

Do korun 
stromů

 Stylová skleněná iglú hotelu 
 Kakslauttanen najdete na severu 
 Finska. Skrze nenamrzající sklo 
 můžete pozorovat hvězdnou oblohu 
 nebo polární záři, a to zcela v teple, 
 protože všechna iglú jsou příjemně 
 vytopená ústředním topením. 

 Přespat v kanále neboli 
 odpadním potrubí 
 upraveném na malý 
 pokojík s manželskou 
 postelí můžete 
 v německém hotelu 
 Das Park Hotel. 

Čínské kabinové hotely nabízejí „komfort“ 
pokoje o rozměrech 2 x 1 x 1,2 metru, což 
není nic pro lidi trpící klaustrofobií. I v tak 
malém prostoru ale máte k dispozici televizi, 
lampičku, skříňku na oblečení či malý stolek.

a saunou z cedrového dřeva. 
A proč právě z něj? Cedrové 
dřevo totiž velmi dobře 
působí na uvolnění nervové-
ho systému, má protizánět-
livé účinky a dokáže posílit 
imunitu, nemluvě o jeho 

nádherné vůni. Tak už tedy víte, kde strávíte 
svou příští dovolenou? 

Zato ve Švédsku, 
přibližně 120 km 
od Stockholmu, můžete 
vyzkoušet, jaké je to 
spát v hloubce 155 me- 
trů pod zemským 
povrchem. V bývalém 
stříbrném dole totiž 
najdete dvoulůžkový 
apartmán. 

Voucher 

je platný 

do 31. 3. 2019 (pobyt 

možný po předchozí 

domluvě podle 

obsazenosti).

1x voucher 
pro 2 osoby 
na 1 noc se snídaní


