Rekreační středisko Záseka
Umístění : rekreační středisko se nachází v krásné a tiché přírodě Vysočiny, na okraji malé vesničky Záseka,
vzdálené 10 km od Velkkého Meziříčí.

Ubytování: . k dispozici zděná budova s dvou až 7-mi lůžkovými pokoji (celková kapacita 44 lůžek) se společným
sociálním zařízením, 10 čtyřlůžkových chatek, jídelna s TV a denní bar s krbem.

Vybavení: jídelna s TV, denní bar s krbem, hřiště, stolní tenis, dětské prolézačky, venkovní ohniště , venkovní bazén
Okolí: westernové městečko Šiklův mlýn, Zámek Budišov- v zámku je umístěn a zpřístupněn zoologický depozitář
přestavující nejstarší kolekce ptáku, savců, ryb a obojživelníku; Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem přírodopisné sbírky, historie města Bystřice nad Pernštejnem, etnografie, zemědělství, řemesla, Štěpánovská Iitina,
hornická expozice, Archeologická expozice; Jaderná elektrárna Dukovany- špičková audiovizuální technika poskytuje
návštěvníkum informace o energetice, využívání jaderné energie a o vlastní elektrárně; Muzeum Vysočiny Jihlava stálá expozice: Dolování stříbra a mincování, Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny , Ochrana přírody a
chráněná území na Jihlavsku, živá příroda Českomoravské vrchoviny, středověká a renesanční Jihlava, mobiliář zámku
Plandry , Židovská synagoga, Vyhlídková věž kostela sv .Jakuba Jihlava; Vyhlídková brána Matky Boží; Zoologická
zahrada Jihlava a další : Hornická stezka Jihlava; Zámek Náměšť nad Oslavou; Horácké muzeum Nové město na
Moravě - generací lidová kultura, sklářství a železářství na Novoměstsku, Historie výroby lyží a lyžování na
Novoměstsku; hrad Pernštejn - Pernštejn nad soutokem Svratky s Nedvědičkou je jedním z nejlépe dochovaných
gotických hradu; Muzeum Vysočiny Polná - historické hodiny a vývoj hodinářského řemesla; Regionální židovské
muzeum; Západomoravské muzeum Třebíč; Klášterní bazilika sv. Prokopa Třebíč; Vyhlídková věž kostela sv. Martina
Třebíč; Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí; Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše; Veselý kopec; Zvole nad
Pernštejnem - největší zábavní westernový areál v ČR; Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad
Sázavou; Muzeum knihy Žďár nad Sázavou
Spojení : BUS Zadní Zhořec; Vlak Velké Meziříčí
Lékařská služba : dětský lékař MUDr. Klimecký, tel.: 566 670 123, pohotovost – Velké Meziříčí
KHS : Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava , tel. 567564551

