Školní výlety - školy v přírodě - akce mládeže
Vranov nad Dyjí - Vranovská přehrada - NP Podyjí
Školám, dětským zájmovým oddílům, sportovním klubům a mládežnickým organizacím
nabízíme pobyty v atraktivní lokalitě Vranova nad Dyjí.

Turistická ubytovna Sportclub
je součástí sportovního areálu SK Vranov nad Dyjí. Ubytovaní mají
k dispozici travnaté fotbalové hřiště. Celý areál se nachází na břehu řeky Dyje v klidné části Vranova nad Dyjí,
zhruba 350 m od náměstí.
UBYTOVÁNÍ - 29 lůžek v 8 pokojích (2 x 2l., 2 x 3l., 2 x 4l., 1 x 5l. a 1 x 6l.). Ubytovaní mají k dispozici běžné
válendy včetně lůžkovin a povlečení. K ubytovací části přináleží 2 x WC a 2 x koupelna (muži-ženy). Ve vstupní
části ubytovny je k dispozici kuchyňský kout s vybavenou kuchyňskou linkou V přízemí budovy se nachází
společenská místnost s TV, sportovní šatna, další koupelny a WC, úschovna kol. WiFi v ubytovně k dispozici.
CENY UBYTOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ VÝLETY (r.2018) – 152 Kč/os. a noc (při vícedenním pobytu), 167 Kč/os. a
noc (při 1-denním pobytu),. Pobyt pedagogického doprovodu (cca 1 pedagog na 15 žáků je zdarma).

Penzion Relax
se nachází v údolí řeky Dyje v blízkosti vstupu do NP Podyjí, nedaleko
centra Vranova nad Dyjí (250m). 2 budovy penzionu jsou obklopeny velkou
zahradou, kde je k dispozici pergola s posezením, ohniště, zahradní besídka,
ping-pongový stůl, úschovny kol a další zázemí. Ubytovaní v Penzionu Relax mohou využívat i sportovní areál
SK Vranov nad Dyjí (fotbalové hřiště).
UBYTOVÁNÍ - tvoří apartmány a studia s vlastními koupelnami a WC. Každý pokoj má vlastní vybavenou
kuchyňku. Celková kapacita penzionu je 44 lůžek + 9 přistýlek. WiFi v areálu zdarma.
CENY UBYTOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ VÝLETY (r.2018) – 197 Kč/osobu a noc (při vícedenním pobytu), 242 Kč/os. a
noc (při 1-denním pobytu),. Pobyt pedagogického doprovodu (cca 1 pedagog na 15 žáků je zdarma).
STRAVOVÁNÍ – pro skupiny a školní výlety zajišťujeme stravování v blízkých restauracích (250m). Ceny stravy
v roce 2018 jsou následující (servírovaná snídaně / oběd / večeře) :
- dospělí : 65,- / 80,- / 80,- (snídaně formou švédského stolu je možná v ceně 100 Kč)
- dětské zájezdy : základní školy 45,- / 70,- / 70,- | střední školy 50,- / 75,- / 75,V cenách obědů a večeří pro školy je již počítáno u oběda s polévkou a u večeře s nápojem (2 dcl). Stravování ve
stejných cenách můžeme zajistit i v restauraci v Bítově (Horka).
OKOLÍ – AKTIVITY – AKCE – pro školy a školní výlety máme vypracovány podrobné náměty na atraktivní
programy pobytů na Vranovsku, včetně netradičních aktivit, vycházkových a poznávacích tras (tzv. hledačky).
Historické památky – hrady, zámky, zříceniny (Vranov, Bítov, Uherčice, Cornštejn, Nový Hrádek, Znojmo)
Technické památky – exkurze do vodní elektrárny Vranov, rozhledna Rumburak Bítov, Muzeum pevnostního
opevnění z II.světové války, Tatra muzeum Bítov, Muzeum motocyklů Lesná, Znojemské historické podzemí,
zbytky tzv. „železné opony“...
Vranovská přehrada – koupání, vodní sporty, výlety lodí
Národní park Podyjí a okolí Vranova nad Dyjí – zajímavé tematické vycházky s poznáváním okolních
historických a přírodních zajímavostí. Oblíbený je doprovod certifikovaného průvodce NP s poutavým
přírodovědným a historickým výkladem.
Netradiční aktivity a akce – spolupracujeme s agenturami, které zajišťují tyto akce. Je to např. návštěva Vídně
(cenově velmi výhodná s dopravou a průvodcem), vodácká expedice, kostýmovaná prohlídka Znojma, program
v lanovém centru, orientační běh a sportovní odpoledne...
Kontakty – informace:
Turistická ubytovna Sportclub
www.vranov-ubytovani.cz

Olga Ryšavá – mobil 607 758 045
e-mail sportclub.vranov@centrum.cz

Penzion Relax
www.relax.vranovnaddyji.cz

