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Středisko je umístěno v nádherném prostředí
„Rakovnické pahorkatiny“ v katastru města
Jesenice, jenž je centrem významné rekreační
oblasti s rozsáhlými lesními komplexy
a množstvím rybníků.
Z Prahy je to k nám 60 km, z Plzně 50 km, Karlovy
Vary jsou 60 km a Most 50 km daleko.

Rekreační, sportovní a školící
středisko v nádherném prostředí
Rakovnické pahorkatiny

Kapacita:
Celý areál nabízí kapacitu ubytování pro 159 osob.
Z toho lze využít kapacitu 69 lůžek v hlavní zděné
budově. Jedná se o 3 a 4 lůžkové pokoje vybavené
nábytkem s umyvadlem se studenou i teplou vodou
a společným sociálním zařízením na každém patře.
Druhou možnost ubytování poskytuje celkem 15
šestilůžkových chat s celkovou kapacitou pro 90 osob.

Vybavení a stravování:
Pro rodiny i volný čas:

Město Jesenice a okolí:

Hlavní budova má 3 podlaží: v přízemí je zavedená
a vybavená kuchyně, jídelna, bufet, toalety, sprchy
a kanceláře.

Zajistíme vám ubytování, stravu, dopravu, individuálně
sjednané doprovodné programy.

V Jesenici můžete navštívit petrohradský zámek, farní
kostel sv. Petra a Pavla nebo lovecký zámeček Svatý
Hubert. Milovníky historie uvítá místní muzeum.

K dispozici jsou prostorné vybavené učebny, klubovna
s televizorem, jídelna, bar, venkovní terasa s posezením, venkovní asfaltové hřiště a velká krytá tělocvična.

Zajít můžete také do letního kina či třeba do hudebního klubu. Vhod přijde také kadeřnictví, masérské
služby, psí salon nebo servis jízdních kol.

Právě díky kryté tělocvičně je středisko vhodné především pro školy a sportovní oddíly s různým zaměřením, dětské tábory, zájmová sdružení a spolky.

Jesenice leží na trase cyklostezky Greenway Berounka-Střela obklopena malebnou krajinou Jesenicko, které je
od roku 1994 přírodním parkem.

Vyžití v areálu a jeho blízkosti:

Areál je vhodný pro volnočasové aktivity, jako jsou
sportovní kroužky, soustředění, tábory. Rádi přivítáme také školy v přírodě i matky s dětmi.
Připravíme vám perfektní zázemí pro teambuildingové
akce, školení, kurzy ale samozřejmě také pro individuální rekreaci.
Rodiny s dětmi či jednotlivci u nás naleznou výborný
výchozí bod pro cestování v okolí.
Jsme vstřícní jakékoli individuální dohodě.
Dlouholetým klientům poskytujeme bonusový systém.

Více informací na:

www.podkempem.cz

Nedaleko je město Rakovník a CHKO Křivoklátsko.
Doporučit lze také místní lesy pro klidné procházky
a houbaření i blízké rybníky pro koupání nebo
projížďky na loďkách.

Sledujte nás na:

Využít můžete velkou tělocvičnu, ping-pongovou hernu, venkovní asfaltové hřiště, bazén nebo třeba střel
nici (certifikovaný trezor na ukládku zbraní v areálu).

https://www.facebook.com/Rekrea-Jesenice-areál-Pod-Kempem/

