
 

přednášky ◦ presentace ◦ školení ◦ semináře ◦ kurzy ◦ workshopy
svatby ◦ oslavy ◦ setkání ◦ gurmánské speciality ◦ akce pro děti
živé hudební produkce ◦ koncerty ◦ festivaly ◦ divadelní scéna

wellness ◦ sauny ◦ vířivý bazén ◦ vyhlídková terasa

www.KALIMETA.cz

poslech hudby z vlastních audio nosičů na profesionální digitální aparatuře
možnost si zahrát a zazpívat na naši špičkovou audio video aparaturu

velký otevřený krb ◦ večerní pohoda při svíčkách ◦ dětský koutek
krásné procházky v přírodní rezervaci Údolí soutoku řek Oslavy a Chvojnice

KRUHOVÝ HOTEL A HUDEBNÍ RESTAURACE



 

KRUHOVÝ HOTEL KALIMETA
Ticho, klid, příjemná atmosféra, pohodlí a zejména nerušený a kvalitní spánek, to jsou synonyma pro 
ubytování ve wellness hotelu KALIMETA. Masivní bukové postele ◦  Špičkové zdravotní matrace ◦  
Prodloužené přikrývky ◦ Televize ◦ Internet ◦ Wifi free ◦ Dětské postýlky, sedačky a stupínky k dispozici.

 

Zpěv ptáků ◦  fantastický výhled do lesů ◦  pozorování východů a západů slunce z kruhové střešní 
vyhlídkové terasy nebo noční hvězdné oblohy s minimem světelného smogu ◦  výlety do lesů přírodní 
rezervace Údolí soutoku řek Oslavy a Chvojnice ◦ romantický poslech krásné muziky v kruhové hudební 
restauraci u plápolajícího ohně ve velkém otevřeném krbu…

LETNÍ POBYTOVÉ BALÍČKY PRO RODINY S DĚTMI V HOTELU KALIMETA
Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás zaváděcí ceny hotelu Kalimeta na léto roku 2016. Každý 
milovník dobrého jídla a pití, kvalitních hudebních produkcí a nádherných procházek v přírodě, od nás 
získá slevu na ubytování 22%.

 

“PŘÍJEMNÝ A KVALITNÍ SPÁNEK V KLIDNÉM A TICHÉM PROSTŘEDÍ”

Víkendový pobyt (2 noci) Základní cena Speciální cena 

Dvoulůžkový pokoj se snídaní 3 480 Kč 2 790 Kč

Třílůžkový pokoj se snídaní 5 160 Kč 3 990 Kč

Čtyřlůžkový pokoj se snídaní 5 760 Kč 4 490 Kč

Týdenní pobyt (7 nocí) Základní cena Speciální cena

Dvoulůžkový pokoj se snídaní 9 940 Kč 7 777 Kč

Třílůžkový pokoj se snídaní 11 970 Kč 9 777 Kč

Čtyřlůžkový pokoj se snídaní 14 980 Kč 11 990 Kč

Polopenze jen za 999 Kč / osobu / týden.



 

FANTASTICKÁ GASTRONOMIE V RESTAURACI KALIMETA
Profesionálně vybavená kuchyně centra KALIMETA umožňuje vaření dle nejnově jších 
a  nejmodernějších standardů, zejména pak zdravých a šetrně upravovaných jídel. Součástí jídelního 
lístku je nabídka vegetariánských specialit. Připravujeme domácí limonády, čepujeme chutné pivo 
vařené v malých pivovarech a podáváme skvělá jihomoravská vína. Přejeme Vám dobrou chuť.

TIPY NA VÝLETY

 

Rozhledna Babylon Státní zámek Náměšť nad Oslavou Památník Bible Kralické

Wilsonova skála na Dalešické přehradě Soutok Oslavy a Chvojnice - hrad Levnov Zřícenina hradu Kraví hora

Rozhledna Babylon Státní zámek Náměšť nad Oslavou Památník Bible Kralické

“VÝLETY ZA PŘÍRODNÍMI A HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI”



 

KRUHOVÁ VYHLÍDKOVÁ TERASA - ROZHLEDNA
Korunou hlavní budovy Slunce centra KALIMETA je venkovní kruhová vyhlídková terasa 
o průměru 14 metrů, kde prožijete krásné chvíle při pozorování noční oblohy, východů a západů 
slunce a krajiny přírodní rezervace soutoku řek Oslavy a Chvojnice. 

KRUHOVÝ HOTEL A HUDEBNÍ RESTAURACE KALIMETA

www.KALIMETA.cz ◦ facebook.com/KALIMETA.cz

Dostupnost: 18 km D1 sjezd Velká Bíteš ◦ 38 km Brno ◦ 28 km Třebíč ◦ 8 km Náměšť nad Oslavou

Kalimeta s.r.o. ◦ Kuroslepy 96 ◦ 675 75 KUROSLEPY ◦ okres Třebíč ◦ kraj Vysočina
+420 910 441 789 ◦ +420 602 100 108 ◦ +420 910 441 799 ◦ kalimeta@kalimeta.cz

…procházky, vyjížďky na kole, jízda na koni, plavba lodí po Dalešické přehradě. KALIMETA je umístěna 
na cyklotrase č. 5181: Velká Bíteš - Skřípský mlýn a Jezdecké “koňské” stezce: Dukovany - Javorek.

TATÍNKŮM
zapůjčíme luxusní kabriolet

DĚTEM
uděláme radost jízdou na koních

MAMINKÁM
dopřejeme maximální relax

KALIMETA
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