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JARNÍ PRÁZDNINY

V ROBINSONU

Reprezentativní prostory Hotelu 
Zámek Valeč nabízejí širokou škálu 
využití pro mnoho rozmanitých akti-
vit. Vybrat si můžete z relaxačních 
a romantických pobytů přímo v zám-
ku nebo v moderně vybavených poko-
jích, vždy s možností využití wellne-
ss a beauty centra. Širokou nabídkou 
netradičních prostor disponuje zá-
mek také pro vaše školení, fi remní 
akce s možností doprovodného pro-
gramu například v podobě komento-
vané prohlídky zámku. Zámek posky-
tuje zázemí pro soukromé oslavy, 
svatby a hostiny a v neposlední řadě 
také bohatý kulturní a společenský 
program pro veřejnost po celý rok.

Po Novém roce se Hotel Zámek Valeč 
stává již pravidelně místem konání něko-
lika významných plesů. Ve spolupráci 
s panem Alešem Pokorným pořádá Zá-

mek Valeč tradiční Ples lovu a hojnosti, 
který je oblíbený pro svou velkolepost 
i bohatou tombolu. Slavnostní atmosfé-
ru můžete zažít při Plese první republiky 
pořádaném sdružením MÍŠA&MÍŠA, 
jemuž je věnován výtěžek této událos-
ti. Účastníci plesu přichází v dobových 
kostýmech a s dobovými účesy, což spo-
lu s hudebním doprovodem napomáhá 
navození atmosféry časů první republi-
ky. Poněkolikáté je v letošním roce Zá-
mek Valeč místem konání Sportovního 
plesu pořádaného místním fotbalovým 
klubem, a také vojenského Plesu pilotů 
z letecké základny v Náměšti nad Osla-
vou.

V letošním roce přivítáme jaro nejen 
nabídkou speciálního velikonoční-
ho menu, ale také druhým ročníkem 
ochutnávky vína, která je plánovaná 
na 9. dubna a bude obohacena hudeb-

ním doprovodem cimbálové muziky 
Jožky Šmukaře. Nezapomeňte si také 
zaznamenat do kalendáře termín 
19. června, kdy na zámku proběhnou 
oslavy již třetího výročí znovuotevření 
zámku. Čeká vás bohatý program v prů-
běhu celého dne, na své si přijdou děti 
i dospělí.

V letních měsících je nádvoří i His-
torický sál přímo v budově zámku jed-
ním z několika míst, kde probíhají kon-
certy v rámci Mezinárodního festivalu 
Petra Dvorského. Program je prozatím 
v jednání, ale v předcházejících letech nás 
navštívili v rámci této kulturní události 
Lenka Filipová, Aneta Langerová a Dan 
Bárta&Illustratosphere a proběhly zde 
také koncerty vážné hudby – Večery čes-
kých a ruských písní.

Kromě doposud zmíněných akcí 
se pravidelně pořádají také rukodělné díl-

ničky a speciální program k Mezinárod-
nímu dni dětí, a také v rámci oslav Hal-
loweena. Dospělí si jistě přijdou na své 
při Svatomartinských hodech, v minulém 
roce doplněné lampionovým průvodem 
a přivítáním sv. Martina na koni. Nechme 
se překvapit, zda přijede i v roce letošním. 
Příjemným zpestřením předvánočního 
shonu bývají první adventní neděli vánoč-
ní trhy spojené s rozsvícením stromečku, 
vystoupením dětí, prodejem lokálních 
produktů od místních obchodníků, dopl-
něné o zdobení perníčků.

Závěr roku se nese ve znamení oslav Sil-
vestra s nabídkou silvestrovských pobytů 
a oslav, které jsou často vyprodány něko-
lik měsíců předem. Vybírejte proto z naší 
široké nabídky a přijeďte nás navštívit. 
Věříme, že na chvíle prožité v Zámku 
Valeč budete dlouho a rádi vzpomínat. 
 (pi-t02-valec)

Hotel Zámek Valeč vás zve na kulturní
i společenský program po celý rok


