Należycie do grona tych, którzy odwiedzają Śląsk Cieszyński
z najmłodszymi członkami rodziny? Wtedy na pewno myślicie
o tym, co nasz region może zaoferować, z jakich atrakcji możecie skorzystać, ale przede wszystkim jak zabawić siebie i swoje
latorośle. Proszę wierzyć, że także na Śląsku Cieszyńskim mamy
dla was wiele niespodzianek i atrakcji. Na pewno nie będziecie
żałowali, jeżeli odwiedzicie któryś z kompleksów sportowych,
które są dla was przygotowane na Śląsku Cieszyńskim. W większości miejsc, które wybierzecie zadbano o rozrywkę i goście
w każdym wieku znajdą coś dla siebie i na pewno nie będą
zawiedzeni.
A na co możecie się cieszyć na Śląsku Cieszyńskim? Zarówno zimą jak i latem na pewno znajdziecie dla siebie rozrywkę
według własnych upodobań. Pozwólcie, że Wam poradzimy.

Wydała Regionalna Rada Rozwoju i Współpracy z siedzibą w Trzyńcu
przy współpracy z statutowym miastem Karwina w ramach projektu
„Śląsk Cieszyński – współpraca w ruchu turystycznym” w 2011 roku.
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„Aktywna rozrywka
dla całej rodziny”

W Mostach koło Jabłonkowa latem przygotowano dla was
w gminnym kompleksie wiele atrakcji. Dla małych i dużych śmiałków jest do dyspozycji tor saneczkowy, czynny przez cały rok,
który jest w regionie bezkonkurencyjny. Zwolennicy adrenaliny
mogą swoją odwagę i zręczność wypróbować w parku linowym lub
na trampolinach bungee. Kto chce bawić się w Indian lub kowboi,

Nudzić nie będziecie się także odwiedzając gminę Bukowiec,
gdzie możecie wypróbować na przykład chodzenie po wodzie
czyli aqoazorbing. Są dla was przygotowane trampoliny, bungee
trampoliny i tor pontonowy. Odważni, którzy kochają dzikie
zjazdy ze stoku, na pewno nie omieszkają skorzystać z górskich
gokartów, które są do dyspozycji. Pamiętano także o najmłod-

może potrenować strzelanie z łuku lub rodeo. Kolejnymi atrakcjami tutejszego parku są koło kosmiczne (symulator trenażera
pilotów) oraz trenażer narciarski. Chodzenia po wodzie można
spróbować w aquazorbingu. Dalszą atrakcją, którą trzeba wypróbować, jest zjazd na górskich hulajnogach lub gorolszus – zjazd
na linie o długości 232 m.
O ile pragniecie nietradycyjnych przeżyć spróbujcie jazdy na
dwukółce segway i doznajcie niepowtarzalnych wrażeń.

szych, którzy mają wiele możliwości poszaleć na placu zabaw
z huśtawkami, drabinkami, zjeżdżalniami, piaskownicą i basenikiem. O ile wystarczy wam spacer i rozkoszowanie pięknem
przyrody Śląska Cieszyńskiego zapraszamy wszystkich bez różnicy wieku do nordic walkingu. O ile nie znacie tej dyscypliny
sportu, możecie skorzystać z porad doświadczonego instruktora, do dyspozycji jest także wypożyczalnia kijków.

Kolejnym miejscem, w którym można zaznać ochłody w czasie
upalnych letnich dni jest kąpielisko w Jabłonkowie. Do basenu
można zjechać na zjeżdżalni a dla małych pływaków przygotowano brodzik. Po kąpieli można sprawdzić swoją kondycję w parku
linowym.
Wiele ofert przyjemnego spędzenia wolnego czasu oferuje także
podgórska wioska Bystrzyca. W miejscowym kompleksie sportowym możecie popływać, zagrać w unihokeja, siatkówkę, squasha
i wiele innych sportów halowych, można także ćwiczyć aerobik.

www.tesinskeslezsko.cz

Na pewno nie będziecie zawiedzeni o ile odwiedzicie Wędrynię. Także tutaj dla was przygotowano wiele ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu. Jest tutaj kompleks, w którym
można zagrać w tenisa, mini golf, kręgle, siatkówkę plażową
i skorzystać z wielu innych atrakcji. Nawet mali sportowcy nie
będą poszkodowani. Doświadczeni instruktorzy zatroszczą
się o wasze latorośle w szkółce tenisa, mogą także skorzystać
z placu zabaw oferującego wiele atrakcji.
Odwiedzając Trzyniec możecie odwiedzić letnie kąpielisko
lub kryty basen. W tutejszej hali sportowej można zagrać w unihokeja, siatkówkę, mini golfa i wybrać z wielu ciekawych ofert,
by rozciągnąć i pogimnastykować swe ciało.
Także graniczne miasto Czeski Cieszyn nie jest pozbawione miejsc, gdzie możecie przyjemnie spędzić swój czas wolny.
Basen ze zjeżdżalniami, podwodnymi biczami i ciekawymi
atrakcjami przyniesie radość nie tylko waszym dzieciom.
Oprócz uciech wodnych można na przykład zagrać w kręgle
lub siatkówkę plażową.
Wydaje wam się, że wy i wasze latorośle już macie dość kąpieli
i do syta zażyliście różnych atrakcji, których można wypróbować
na Śląsku Cieszyńskim? Tęsknicie za czymś spokojniejszym
a jednak podniecającym? Odwiedźcie więc Dinopark. Znajdziecie

go w Dąbrowie koło Orłowy i zwłaszcza wasi potomkowie
będą zadowoleni. Przechadzka lub przejażdżka dinoekspresem
po dinoparku doskonale przeniesie was ze współczesności do
czasów dawno minionych.
Kolejne ciekawe miejsce, które przeniesie was w przeszłość,
znajdziecie w Kocobędzu przy Czeskim Cieszynie. Przewodnicy po archeoparku przedstawią wam jak żyli nasi przodkowie
i na pewno uzyskacie wiele nowych informacji.
W czasie swych wędrówek po Śląsku Cieszyńskim możecie
cieszyć się na ciekawe atrakcje, które są dla was przygotowane
także w Orłowej. W czasie gorących letnich dni znajdziecie
przyjemne orzeźwienie na krytym basenie lub kąpielisku, wasze
latorośle mogą do syta korzystać z wodnych atrakcji. Po przyjemnym odświeżeniu na kąpielisku możecie zagrać w tenisa lub
mini golf a w hali sportowej znajdziecie ofertę ciekawych dziedzin sportowych, w których macie możliwość się sprawdzić.
A może odwiedzicie Karwinę? Karwina jest wiele ciekawych
miejsc i można tu aktywnie wypoczywać. Karwina jest jedynym
miastem sanatoryjnym na Śląsku Cieszyńskim, a oprócz tego
możecie skorzystać z atrakcji wodnych w karwińskich basenach,
saunach i jacuzzi . Swoje ciało możecie oddać w ręce fachowców
i pozwolić by was rozpieszczano.

Bohumín

Nawet Bogumin Was nie zawiedzie, o ile zdecydujecie się
spędzić wolne chwile właśnie tu. Odwiedzający a szczególnie
rodziny z dziećmi mogą do syta wyszaleć się na miejscowym
basenie, gdzie mogą nie tylko popływać, ale na przykład zażyć
relaksu i skorzystać z masaży rozluźniających mięśnie. Szaleć
można na atrakcjach wodnych poczynając od wodospadów,
zjeżdżalni, biczy wodnych po przepusty łączące baseny kryte
i zewnętrzne. Kiedy wasze latorośle zmęczą się pluskaniem
w wodzie, na pewno znajdą rozrywkę w kąciku zabaw dla
dzieci wyposażonym w wiele atrakcji. Tam poszaleją nie tylko
najmłodsi, ale także ich rodzice. Nie zaszkodzi także, by na
miasto spojrzeć z perspektywy ptaka i jeszcze do tego wrzucić
coś dobrego na ząb.
Zainteresował was wybór tego, czego możecie na Śląsku
Cieszyńskim oczekiwać? Jeśli tak, zdecydujcie się odwiedzić
jedno z wielu centrów informacji, w których chętnie podadzą
wszelkie dokładne informacje o tym, co Was zainteresowało.
I na pewno dorzucą kolejne ciekawe wskazówki jak aktywnie
spędzić dzień z rodziną na Śląsku Cieszyńskim.
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