
LETNÉ KONDIČNÉ ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIE PRE ČLENOV ŠKST TOPOĽČANY 
VÍTANÍ SÚ AJ STOLNÍ TENISTI Z INÝCH KLUBOV 

 
 
VITAJTE V REKREAČNOM ZARIADENÍ TESÁRE  
  

Na juhovýchodnom upätí Považského Inovca ,v blízkosti jazera je v lese vytvorený rozsiahly rekreačný areál Tesáre. 
Svojou rozlohou 3 hektáre patrí medzi najväčšie strediská v okolí. Ideálnou polohou a vybavením je vhodný pre 
športové akcie, školy v prírode, detské letné tábory ako aj krátkodobé rodinné pobyty. Objekt je vzdialený 10 km 
od Topoľčian, 7 km od rekreačnej oblasti Duchonka a 2 km od obce Tesáre. Areál je vybavený profesionálnym 
tenisovým kurtom , volejbalovým a basketbalovým ihriskom, ale aj bežeckou dráhou. Všetky povrchy okrem 
futbalového ihriska tvorí umelá tráva. K dispozícii sú stolný tenis, átriové ohnisko , vírivá vaňa pre 9 osôb, posilovňa 
/ fitness miestnosť a vonkajší plavecký bazén 20 x 10 m. Veľkou atrakciou pre najmenších je detský tobogan priamo v 
areáli strediska ! Celý areál je oplotený, má nočné osvetlenie ako aj kompletné ozvučenie .V prípade nepriaznivého 
počasia disponuje multifunkčnou disko arénou / učebňou. Atraktivitu areálu doplňuje udržiavaná parková architektúra 
ako aj umelé jazero s chovom rýb. 

  

UBYTOVANIE 
  

1. Hlavný pavilón tvorí murovaná dvojposchodová budova.Poskytuje ubytovanie pre 93 osôb.Izby sú 4 – 6 lôžkové s 
vlastným sociálnym zariadením .K dispozícii je aj apartmán 2/2 a 1/2 s kuchyňkou, spoločenskou 
miestnosťou,socialnym zariadením.Vykurovanie budovy je zabezpečuje centrálne kúrenie.V hlavnom pavilóne sa 
nachádza aj miestnosť zdravotného strediska. 

 

 

2. Chatky – majú ubytovaciu kapacitu 76 lôžok v 19 chatkách. Sú 4 lôžkové bez príslušenstva. Sociálne zariadenie je 
situované v blízkej centrálnej časti areálu. Sú vhodné pre turisticky založených klientov. V blízkosti sa nachádzajú 
športoviská a bazén. 
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ŠPORT A RELAX 
  

RZ Tesáre poskytuje veľa možností pre organizovanie športových ako aj firemných akcií. Jednou z nich je Fitness 
víkend, ktorý sa stal tradíciou a teší sa veľkému záujmu klientov. Môžete stráviť príjemný víkend plný pohybu / 
aerobik, Tai Chi, alebo využiť ďalšie služby ako napr. masér, manikúra, pedikúra. Pokiaľ chcete vedieť čo Vás čaká v 
budúcnosti, rada Vám poradí i naša skúsená numerologička - www.numero.sk 

   

STRAVOVANIE 
  

Štýlová jedáleň s bufetom a barom je samostatný objekt, ktorý disponuje 96 miestami na sedenie. Jedáleň je spojená 
s letnou záhradou so 60 miestami. Pre akcie je k dispozícii vonkajší gril.  
Vybavenie jedálne dovoľuje zabezpečiť stravovanie pre spoločenské akcie, svadby, oslavy, firemné podujatia. 

 

TERMÍN 1: 11.7.2015 – 18.7.2015 / 7 nocí / 

CENA: 110,-Eur/dieťa ... strava 5x denne, pitný režim,   

                                            ubytovanie v chatkách 

alebo 

TERMÍN 2: 20.7.2015 – 25.7.2015 / 5 nocí / 

CENA: 80,-Eur/dieťa ... strava 5x denne, pitný režim,   

                                            ubytovanie v chatkách 

 

Záujem hláste u trénera Piterku do 30.teho apríla 2015!!! 
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