JESENÍKY

Víte, že všechny naše
relaxační pobyty zahrnují
neomezený vstup do
našeho aqucentra?

Bowling

Aquacentrum Slunce

AKTIVNÍ ZÁBAVA PRO VŠECHNY MALÉ I VELKÉ

BEZ OHLEDU NA POČASÍ JE U NÁS VŽDY KRÁSNĚ

Pobyt u nás na Slunci si můžete zpestřit i aktivním pohybem na bowlingu. Využít můžete
dvě bowlingové dráhy.

Aquacentrum je určeno všem
milovníkům relaxace a vodních
radovánek, kteří tráví svůj volný čas
v Jeseníkách. Návštěvníci se mohou
těšit na whirlpool vanu, finskou saunu,
horkou páru, perličkovou koupel,
plavecký bazén i dětské brouzdaliště.
V létě se mohou slunit na sluneční
terase s lehátky a osvěžit se letními
koktejly nebo naším pivem Morous
či sladovou limonádou Morousova
pivoňka.

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO RODINNOU
OSLAVU NEBO FIREMNÍ AKCI
Propojení dvou bowlingových drah se
salonkem nabízí příjemné strávení rodinné
oslavy nebo firemní akce spojené s aktivním
odpočinkem. V rámci vaší akce vám můžeme
připravit malé občerstvení či raut dle vašich
představ. Věříme, že ve spojení s naším pivem
Morous u nás budete maximálně spokojení.

NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO NA SLUNCI

HOTEL – RESTAURACE
AQUACENTRUM
PIVOVAR MOROUS
BOWLING

KONTAKTY:

Jeseníky nabízí nepřeberné
množství výletů v zimě i v létě:
Praděd, Karlova Studánka, Rešovské vodopády,
hrad Sovinec, zámek Janovice a další…

Jesenická 107/4, 795 01 Rýmařov 1
Hotel: 777 273 776, 777 818 592
Restaurace: 777 273 776
Bowling: 777 273 776
Pivovar: 604 831 147
Aquacentrum: 608 779 807
Chata Slunce: 777 818 592
www.hotelslunce.jeseniky.com
www.pivovarmorous.cz
www.chataslunce.jeseniky.com

HOTEL – RESTAURACE – AQUACENTRUM
BOWLING – PIVOVAR MOROUS

NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO NA SLUNCI
RELAXAČNÍ POBYTY | FIREMNÍ AKCE | RODINNÉ OSLAVY
VODNÍ RADOVÁNKY | PROHLÍDKY PIVOVARU

JSME TADY PRO VÁS OD ROKU 1997

Pivovar Morous
RODINNÝ PIVOVAR Z RÝMAŘOVA

Hotel Slunce

Restaurace

MODERNÍ A ÚTULNÉ UBYTOVÁNÍ

S TRADIČNÍ POCTIVOU
ČESKOU KUCHYNÍ

Náš rodinný hotel nabízí příjemné ubytování ve 20 moderně
vybavených pokojích/apartmánech (sociální zařízení, TV,
Wi-Fi) s celkovou kapacitou 50 lůžek s možností přistýlek.
V průběhu roku si můžete vybrat z nabídky relaxačních
pobytů – víkendové romantické pobyty pro páry, relaxační
pobyty pro rodiny s dětmi, zvýhodněné pobyty pro seniory
i pro skupiny. Nabízíme také pobyty s tematickým zaměřením – Štěpánské pobyty, Silvestrovské pobyty, Novoroční
pobyty, Jarní prázdniny, Velikonoční pobyty, Léto na Slunci či
Svatomartinské víkendové pobyty. Všechny pobyty zahrnují
neomezený vstup do našeho Aquacentra Slunce.

Víte, že u nás spali?
Lucie Bílá, Petr Malásek, Ewa Farna,
Petr Vondráček, Daniela Šinkorová,
Roman Vojtek, Janek Ledecký,
Partička, Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Zdeněk Troška…

Hotelová restaurace nabízí celkovou
kapacitu až 120 míst, která jsou
rozdělena do pěti částí – restaurace,
sál, salonek, letní terasa a terasa
s grilem. Vaříme poctivou tradiční
českou kuchyni. Na čepu máme až
5 druhů našeho piva Morous a velmi
oblíbenou nealkoholickou limonádu –
Morousovu pivoňku.

Užijte si celý den
u nás na Slunci
aneb od rána do večera: dopoledne
si projděte naši oblíbenou hledačku
s pokladem na konci, dejte si oběd
dle chuti. Po obědě si zahrajte
bowling, při degustaci Morouse
se zabavte kvízem o našem pivu
i pivovarnictví na Rýmařovsku.
Pan sládek vás provede pivovarem
i postupy vaření piva a na závěr si
užijte vodní radovánky i relaxaci
v našem Aquacentru Slunce…

Navázali jsme na 700 let starou pivovarskou tradici města Rýmařova v lednu 2019, kdy jsme 24. 1. 2019
uvařili první světlou 11 % a 27. 1. 2019 polotmavou 13 %. Na čep jsme Morouse prvně narazili
26. 3. 2019. Vaříme spodně kvašená piva, tradiční české ležáky plzeňského typu 11 a 12 %, a polotmavé
silné pivo 13 % z moravských humnových sladů a českých a moravských chmelů. Občas vaříme i speciály
jiných pivních stylů. Velké oblibě se těší naše nealko specialita – sladová limonáda Morousova pivoňka,
což je vlastně zdravá nezakvašená mladina.

„KDYŽ TEN NÁŠ SLÁDEK JE
TAKOVÝ MOROUS“
Proč zrovna Morous na Slunci? Hledali
jsme vhodný název pro naše nové pivo
i pivovar. A jak jsme dlouho diskutovali
a hledali vhodný název, tak si tak říkáme
„když ten náš sládek je takový Morous“ a jméno našeho
pivovaru bylo na světě!
Design loga i název našeho
Pivovaru Morous odkazuje
svou syrovostí na historii
Sudet a odráží povahu
Jeseníků jako drsného kraje.
Morous působí tvrdě, neústupně, ale uvnitř má dobré
srdce – přesně jako sládek
pivovaru Karel Polišenský,
který je podle svých slov typickým morousem. Grafický
design loga našeho pivovaru
zvítězil dokonce v britské
prestižní soutěži designu
Muse Awards 2019.

Teprve pivo udělá
žízeň krásnou

aneb malý exkurz
o pivu a pivovarnictví
na Rýmařovsku
Bádali jsme v archivech, knihovnách
i u soukromých sběratelů a připravili
jsme pro Vás miniexpozici, kde se
dočtete řadu zajímavostí nejen o našem Morousovi, ale i z historie vaření
piva na Rýmařovsku.

Chata Slunce
DÁVÁTE PŘEDNOST SOUKROMÍ?
Pak vám nabízíme pronájem naší Chaty Slunce v Karlově
pod Pradědem, která se nachází přímo u lyžařského areálu
Ski Klobouk s dvousedačkovou lanovkou. V zimě můžete
nazout lyže přímo u chaty a vyjet lanovkou na kopec a užívat si
skvělé lyžování. V létě je pak chata ideálním výchozím bodem
turistických tras a cyklovýletů do srdce Jeseníků.
Horská Chata Slunce nabízí ubytování až pro 12 osob – tři samostatné ložnice s TV, Wi-Fi, plně vybavenou kuchyň s obývacím
koutem a dvě samostatná sociální zařízení. Celé léto můžete
trávit na zahradě a grilovat ve venkovním posezení s krbem.

