
Rekreační středisko Sport hotel Tesák najdete ve Zlínském kraji v přírodním parku 
Hostýnské vrchy poblíž lyžařského areálu Tesák asi 8 km od Bystřice pod Hostýnem a 20 
km od Zlína. Na všechny příznivce rekreace zde čeká celkem 45 lůžek na přespání i na delší 
dovolenou. Volná parkovací místa najdete přímo před  rekreačním střediskem. Každý ze 
dvou  -  až  čtyřlůžkových  pokojů,  jejichž  součástí  je  balkón,  sprcha  a  WC,  vám  spolu  s 
dobrotami z místní restaurace zajistí klid a pohodlí během celého pobytu.

Letní rekreace uprostřed přírody, plná turistických zajímavostí :

Při  plánování  výletů  nezapomeňte na poutní  místo  Svatý Hostýn, hrad Helfštýn  u 
Lipníka nad Bečvou, zámek a zahrady v Kroměříži a Holešově, ZOO a zámek v Lešné u 
Zlína a další zajímavá místa. V nedalekém rekreačním areálu Na Trojáku si užijte bowling, 
squash,  solárium,  saunu,  posilovnu  a  šipky.  Rodiče  i  s dětmi,  ale  i  ostatní  rekreanti  se 
příjemně ochladí při koupání na koupališti v Bystřici pod Hostýnem nebo na koupali v blízké 
rekreační oblasti Rusava. Nejde zapomenou i na to, že okolní hluboké lesy jsou rájem pro 
houbaře, milovníky lesních plodů, turisty, ale i cyklisty.

Zimní dovolená i pro rodiny s dětmi :

V zimě si přijdou na své zkušenější lyžaři, ale i úplní začátečníci. Pět minut pěšky 
vzdálený lyžařský areál Tesák, vám nabídne upravované sjezdovky s vlekem, kde je možno 
lyžovat  i  sáňkovat  apod.  V okolních  lesích  jsou  pro  Vás  nachystány  tratě  pro  běžkaře. 
Kvalitní lyžování je možné i v nedalekém lyžařském středisku Troják. 

Ceník ubytování :  

osoba / noc            300,- Kč

dítě do 10 let            200,- Kč

dítě do   3 let             zdarma

přistýlka                     150,- Kč

poplatek za psa / noc 100,- Kč

Z ceny ubytování : pro členy IPA a jejich rodinné příslušníky 10% sleva

Z ceny stravy :  pro členy IPA a jejich rodinné příslušníky 10 % sleva 


