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možnost pořádání dětských táborů
možnost pořádání sportovních soustředění
travnaté fotbalové hřiště 100 m
víceúčelové hřiště s umělým povrchem 100 m
tenisové kurty 1 km
sauna s vířivou vanou
tělocvična Zdounky 6 km
možnost koupání 1 km
školy v přírodě, školení, kurzy, kulturní akce
učebna pro 42 osob s internetem, dataprojektor
cykloturistika ( úschovna kol )
možnost pořádání cvičebních víkendů
V roce 2009 bylo
vybudováno
zázemí pro děti
spolu s venkovním
posezením. Tím
vzrostl ze strany
školství zájem o
pořádání škol
v přírodě a akcí
pro děti a mládež.

ADRESA:

ODKAZY:

Sokolovna Roštín
Roštín 190
768 03 ROŠTÍN

www.rostin.cz
www.zdounky.cz
www.kaminka.cz
www.bunc.cz
www.kostelany.cz
www.stupava.cz
www.hrad-buchlov.cz
www.cimburk.cz

TELEFON: 608 783 434
www.sokolovnarostin.cz
info@sokolovnarostin.cz

MA SERVICE © 2019
www.machara.eu

Velkou výhodou
ubytování je
možnost využití
sálu který je
spojen
s nekuřáckou
restaurací. To
oceňují hlavně
sportovci a
učitelé pro své
žáky.

TIPY NA VÝLET, ZA SPORTEM A ZÁBAVOU:

UBYTOVNA

V našem ubytovacím zařízení je
k dispozici celkem 48 lůžek ve
dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích.
Na každém ze dvou podlaží je
společné sociální zařízení a WC.

KOUPALIŠTĚ ROŠTÍN

Nově zrekonstruované
koupaliště a Bufet
s celoročním provozem.
Vzdálenost 1 km.

TENISOVÉ KURTY ROŠTÍN

SAUNA

V sauně je k dispozici 10 míst. Je
zde ochlazovací bazén a vířivá vana
Whirpool pro 6 osob.
Součástí
sauny je šatna a sociální zařízení s
WC.

U areálu koupaliště jsou 2
tenisové kurty.

BAR

V objektu sauny je
malý bar
s místy pro 10 osob. Je zde
příjemné posezení v nekuřáckém
prostředí
s možností
sledování
kabelové TV.

SPORTOVNÍ AREÁL ROŠTÍN
100 m od Sokolovny je
víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a travnaté hřiště.

ROZHLEDNA BRDO

Učebna pro 42 osob. Je zde
umístěn dataprojektor s velkou
promítací
plochou,
internetové
přípojky a možnost sledování
kabelové TV.

Nenechte si ujít nevšední pohled
z nejvyšší kamenné rozhledny na
Moravě. Vzdálenost 6 km.
TĚLOCVIČNA ZDOUNKY

CENÍK UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

Víceúčelový sál – tělocvična
ve Zdounkách. Vzdálenost 6
km. Telefon: 724 083 245

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, v ceně je zahrnut rekreační poplatek 12 Kč
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300 Kč
260 Kč / noc
30 Kč / noc

1 noc
2 – 3 noci
4 a více nocí

SKI AREÁL STUPAVA

Školy v přírodě, tábory, soustředění a děti do 15 let – cena
Pro ubytované ceny dohodou
dohodou
x

Sauna + vířivá vana

120 Kč / hodina
60 Kč / hodina



x
Badminton
x 
x
Kulečník
x
x

Pronájem učebny  
Pronájem s!"

Lyžařské středisko Stupava
s několika sjezdovkami.
12 km.
RANČVzdálenost
KOSTELANY

RANČ KOSTELANY

cena dohodou
# $% & ' *

* Platí se TJ Roštín

HRAD BUCHLOV

CENÍK JÍDEL
BĚŽNÁ PORCE
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Snídaně
Oběd 100 gr
Večeře 100 gr
Svačina
Plná penze bez svačiny

Westernové městečko – Ranč
Kostelany. Vzdálenost 10 km.

55 Kč
8 Kč
75 Kč
 Kč
1 Kč

DĚTI DO 10 LET

45 Kč
70 Kč
60 Kč
Kč
16 Kč

Na celodenní výlet pěšky
nebo na kole se můžete vydat
na středověký hrad Buchlov.
Vzdálenost 15 km.

