
 

 ZELENÁ DOVOLENÁ  
PO STOPÁCH PRINCE CHARLESE 

 

 HOSTĚTÍN | BÍLÉ KARPATY   
 

příroda | tradice | ekologie | atraktivní prostředí 
příjemný a zajímavý pobyt | turistika | cykloturistika 

 
Prožijte svou dovolenou v příjemném prostředí malé ekologické 
vesničky Hostětín (ZL kraj), kde se topí dřevní štěpkou, odpadní vodu 
čistí mokřad a energii dodává slunce.  V obci, jejíž přínos pro životní 
prostředí a tradice ocenil při své návštěvě ČR i princ Charles. 
 
CO VÁS ČEKÁ? 
Pětidenní pobyt, při kterém můžete poznat přírodu a tradice regionu. Podnikejte výlety 
do biosférické rezervace, s řadou naučných stezek a cyklostezek, poznejte kulturní památky, 
muzea a jiná turisticky atraktivní místa. 

Prohlédněte si ekologické projekty v Hostětíně, sochy v krajině, dotkněte se historie, tradic a 
starých řemesel. Pěšky či na kole můžete obdivovat nejen blízké okolí, ale i unikátní krajinu 
Moravských Kopanic. Sílu načerpáte z hostětínského moštu, z luhačovických minerálních vod 
nebo od žítkovských Bohyní. 

 Tipy na výlety za poznáním: 

 Po stopách prince Charlese (ekologické projekty v Hostětíně, sochy v krajině) 
 Za tradicemi Bílých Karpat (řemesla a historie, muzea, památky) 
 Krajinou Moravských Kopanic (unikátní krajina, Žítkovské bohyně) 
 Za Luhačovickými minerálními prameny (lázně Luhačovice) 

K dispozici máme mapy, brožury, průvodce krajem a jiné potřebné materiály. 
 
UBYTOVÁNÍ 
Ekopenzion Centra Veronica Hostětín je držitelem certifikátu Ekologicky šetrná služba.  
Při svém pobytu si na vlastní kůži vyzkoušíte bydlení v pasivním domě, který má minimální 
spotřebu energie na vytápění a k provozu využívá obnovitelných energetických zdrojů (slunce, 
biomasu). Pokoje mají vlastní sociální zařízení. Nabízíme ekologickou kvalitu, přírodní 
materiály, ekologicky šetrné výrobky, internet na pokojích, wifi v sále. 

 
STRAVOVÁNÍ 
Domácí stravování s využitím biopotravin, Fair Trade a místních produktů.  
U nás si „přímo od pramene“ pochutnáte na známém Hostětínském moštu.  
Nabízíme i možnost vegetariánské stravy. 

 
CENA 
Cena 2500 Kč zahrnuje 4x ubytování, plnou penzi. Slevy pro děti do 6 let. 
 

POSLEDNÍ VOLNÝ TERMÍN 10.-14. 8. 
kontakt: telefon 572 630 670, hana.machu@veronica.cz 

www.hostetin.veronica.cz 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


