RZ LESÁK
Rekreační středisko Lesák leží v překrásné krajině Třeboňska na severním břehu rybníka
Hejtman v Chlumu u Třeboně. Je ideálním místem letní rodinné rekreace, slouží také
školám v přírodě, dětským táborům či školením a pobytům zaměstnanců firem. Nabízí tak
zázemí jak pro rekreaci, koupání a vodní sporty, tak pro pěší turistiku a cykloturistiku celé
oblasti Třeboňska, Jindřichohradecka i nedaleko vzdáleného příhraničí Rakouska. Vždyť
Třeboň leží jen 12 kilometrů daleko a rakouské Litschau asi 5 kilometrů.
Středisko má celkem 4 budovy, z nichž 2 jsou přizpůsobeny osobám se sníženou
pohyblivostí a postiženým. Pokoje jsou několika kategorií, v areálu je vybavená školící
místnost, společenské místnosti. Rekreační středisko disponuje modernizovanou vlastní
kuchyní s domácí stravou a jídelnou, kde poskytuje snídaně formou bufetu a dále je možné
objednat polopenzi nebo plnou penzi. Dále je v areálu restaurace a kavárna „Růženka“
nabízející i večerní posezení. Rekreační středisko disponuje vlastní písčitou pláží na břehu
rybníka Hejtman, dále je v areálu dětské hřiště, trampolína, houpačky, hřiště na kopanou,
volejbal či nohejbal. Široká škála sportovního vybavení je k zapůjčení na recepci střediska
Lesák.

√

bezbariérový přístup

√

dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje

√

maximální kapacita 162 lůžek

√

apartmánový dům

√

parkoviště v areálu zdarma

√

školící místnost, klubovny

√

WIFi zdarma

√

vlastní pláž

√

sportoviště

√

restaurace a kavárna

√

letní terasa

Hlavní budova

4x třílůžkový pokoj, samostatné příslušenství, TV, lednice
1x dvoulůžkový pokoj, samostatné příslušenství, TV, lednice
3x apartmán 2 pokoje, TV, lednice
Ubytování v tomto objektu pouze bez psa

Budova „Hokejka“

4x třílůžkový pokoj, samostatný vchod, samostatné příslušenství, TV
4x čtyřlůžkový pokoj, samostatný vchod, samostatné příslušenství, TV
1x 2x třílůžkový, průchozí, samostatný vchod, samostatné příslušenství, TV
Klubovna – učebna s TV a stolními fotbálky

Budova „Třešeň“ a budova „Pařez“

50 lůžek, bezbariérový přístup, sociální zařízení pro zdravotně a tělesně postižené
Každá budova:
11x čtyřlůžkový pokoj, společné příslušenství pro 3 pokoje
1x dvoulůžkový pokoj, společné příslušenství
2x dvoulůžkový pokoj, samostatné příslušenství
Klubovna – učebna s TV a chladničkou

Stravování

Vynikající domácí kuchyně
Ubytování včetně snídaně formou bufetu
Polopenze (snídaně a servírovaná večeře)
Plná penze (snídaně, oběd, večeře), při pořádání škol v přírodě také dopolední a odpolední svačina
Časy jídel:
08,00 hodin – snídaně
12,00 hodin – oběd
18,00 hodin – večeře

Kudy k nám:



autem z Třeboně směr Suchdol nad Lužnicí, za obcí Majdalena u železniční stanice doleva - 5
km východně Chlum u Třeboně
areál RS Lesák je po přejezdu hráze rybníka Hejtman na jeho břehu, vjezd branou proti zámku

Tipy na výlety:







Gmünd, malebné město Dolních Rakous, vzdálené 25 km
České Budějovice 45 km, Hluboká nad Vltavou 55 km
Český Krumlov 70 km, Lipno 90 km, Jindřichův Hradec 24 km
Město Třeboň 20 km, Nové Hrady 29 km
CHKO Třeboňsko, rybníky Rožmberk a další, rezervace Červené blato
Nová Bystřice a hrad Landštejn 35 km

RŮŽENKA – restaurace a kavárna, letní terasa v areálu RS LESÁK

http://www.restaurace-jh.cz/

FOTOGALERIE

