Věděli jste, že v Mikroregionu Bystřička, konkrétně na adrese Hrubá Voda 21, již pár
naleznete oázu klidu s velkou škálou sportovního vyžití a zároveň i relaxace? Ať už je vaše
odpověď jakákoliv, Resort Hrubá Voda je zde právě pro vás!
Obec Hrubá Voda patřila v dávnějších časech k vyhledávanému místu návštěvníků ze všech
koutů naší země, ale i například lidem, kteří přicestovali po železnici až z Vídně. Nejinak tomu
začíná být i v posledních letech, kdy se opět tato obec s přibližně čtyřmi stovkami stálých obyvatel
dostává do širšího povědomí lidí.
Resort zde není prvním rokem, za to ale každý rok přichází s minimálně jednou zásadní
novinkou. Pro léto 2017 jsou to dokonce novinky dvě. Tou první je Kamzíkova stezka. Jedná se o
systém překážek ve výšce až třináct metrů nad zemí. O sebe a své děti se však bát nemusíte. Vše
jistí ochranná síť. Takže pokud máte rádi prolézačky, lana, žebříky či si troufáte na 15 metrů
dlouhou skluzavku, neváhejte.
Druhá novinka se týká těch nejmenších. V červenci se totiž otevírá Dětský svět skřítka
Hrubíka. Děti se zde mohou vyřádit na vodním hřišti. Nečekejte bazén či skluzavky. Tady přichází
ke slovu fyzika a voda jako živel. Vše je ale podáno zábavnou formou. Dětské podzemní bludiště
vaše děti pro změnu seznámí, jak přibližně vypadala těžba v břidlicových dolech. Také lehce
vyzkouší jejich orientační smysl. Ale nebojte, vaše děti se ve štole určitě neztratí nadobro ☺
Součástí hřiště je již delší dobu fungující 18-jamkové hřiště na minigolf a víceúčelové hřiště,
určené míčovým sportům. Středobodem resortu je Wellness hotel Hluboký dvůr na jedné straně
parkoviště pro 400 aut a Parkem sportu na straně druhé.
A co vše v Parku sportu ještě můžete zažít? Oblíbenou atrakcí je bobová dráha. 850 metrů,
rychlost až 45 Km/h, v cílové rovince 360 stupňová zatáčka. Nejkrásnější je pohled na svět ze
hřbetu koně, ten můžete zažít formou vyjížďky do okolí přímo na koni, či v kočáře. Nejmenším je
určeno vodění na ponících. Před další várkou aktivit je dobré se posilnit v naší hotelové restauraci
či v hospůdce na bobovce. Zapít vše můžete naším pivem Hrubeer. Směle se potom můžete
vrhnout na další aktivity jako je lukostřelba, disc-golf, bungee- či klasické trampolíny a nebo si jen
půjčit kola a vyrazit do okolí. A že jde o opravdu pěkné okolí, co stojí určitě za návštěvu. Například
zřícenina hradu Hluboký a procházka na Rabštýn či k bývalým břidlicovým štolám. Určitě zavítejte
na celý den. Resort je otevřen úterý až neděle, vždy od 9:00 do 19:00.
Více zde:
www.hrubavoda.cz

