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Rádi bychom vás opět pozvali do jednoho krásné-
ho rekreačního střediska, zvaného Ranč Vápenka. Jistě 
není nutné tento areál s malebnou okolní přírodou a 
lomem s průzračnou vodou blíže představovat. Mnozí 
z návštěvníků nás navštěvují již mnoho sezon a jejich 
návrat k nám jistě svědčí o jejich spokojenosti. 

A proto jsme se rozhodli nabídnout další lákavé 
služby a atrakce. Vstup do tohoto areálu je samozřej-
mě zdarma a najdete zde stylovou hospůdku, kde se 
setkáte s příjemným personálem, který vás rád obslouží 
nejen výborným chlazeným pivkem, ale i nealkem roz-
manitého výběru za příznivé ceny. 

Pokud vás zastihne chuť na něco dobrého, nabízíme 
výborné domácí klobásy. V malebném prostředí naše-
ho areálu je také možno uspořádat rodinné či fi remní 
akce, country večery, svatby a další společenské akce 
dle vašeho přání. A samozřejmě k tomu nabízíme mož-
nost výborného prasátka na rožni, kde se cena pohybu-

je od 95 Kč za kg včetně zeleniny a čerstvého chleba. Je 
možno udělat i maso na lodně, a to vše dle přání zákaz-
níka. Nově nabízíme jízdu na koni, a to formou svezení, 
nebo pro náročné je možnost vyjížďky do okolní pře-
krásné přírody, která nabízí rozmanitý terén a mnoho 
lesů. V případě zájmu je možnost i plavení v sedle koně 
v řece.

Samozřejmě myslíme i na vaše děti, které se krom 
koupání v lomu s oblázkovou či travnatou pláží mohou 
vyřádit na trampolíně, houpačkách, písku či povozit se 
na hodném a spolehlivém koni. Novinkou je, že každý 
pátek od 16 do 17 hodin nabízíme pro vaše děti jízdu 
na koni zdarma.

Přijdte strávit příjemný den mezi nás.Nabízíme spor-
tovní vyžití, rekreaci a mnoho dalších příjemných zážit-
ků pro celou vaši rodinu. Otevřeno máme každý den 
včetně víkendu, a to od 15 hodin. 

 Těší se na vás celý kolektiv ranče Vápenka

Ranč opět zahájil sezonu a nabízí 
příjemné zážitky, sportovní vyžití a rekreaci

Vyrobeno v Edenu:
Naučte se, jak na domácí pivo, 

chléb nebo třeba kosmetiku
Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem se o víkendu 25. a 26. 

července stane rájem kurzů a workshopů. Chcete se naučit, jak se vaří 
pivo nebo jak upéci domácí chleba a jiné pečivo? Jak profesionálové 
dělají ty nejlepší marmelády a sirupy? Nebo jak vyrobit domácí mýd-
la, pomády na rty a jinou bylinkovou kosmetiku? V tom případě nevá-
hejte a přihlaste se na jeden z připravovaných kurzů. 

O zábavu pro děti bude postaráno v dětské dílničce, takže tatínko-
vé budou mít dostatečný prostor na vaření piva a maminkyna pečení 
domácího chleba. Nebo obráceně. Více informací naleznete na www.
centrumeden.cz. 


