Vícedenní výlety
s atraktivním programem
Přijďte si k nám užít dny plné sportu a zábavy...

K dispozici nabízíme:

Horská kola ● Terénní koloběžky ● Lukostřelba ● Nordic walking ●
Bungee running ● Týmové lyže ● Disc golf ●
(Lanové centrum ● Bobová dráha)
Program upravíme dle vašich přání. Možnost celodenních nebo půldenních aktivit.
*Cena: 490,- Kč /celodenní aktivita

Cena 440,- Kč / půldenní aktivita

Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, půjčovné sportovního vybavení a bohatý
program plný sportu a zábavy pod vedením školených instruktorů.
*1 pedagogický dozor na 10 dětí zdarma

SportCentrum Klínovec si pro školy připravilo aktivní letní pobyty:

Pokud chcete pro Vaše žáky více než jen ubytování, ale i zábavný aktivní program
plný nezapomenutelných zážitků, pak přijeďte právě k nám. Máme pro Vás připravené nejen
sportovní vybavení, ale i speciálně vyškolené instruktory, kteří Vás uvedou do tajů každého
námi nabízeného sportu.
Program (celodenní či půldenní) sestavíme dle Vašich přání. Nabídka je platná od
května do konce října.
Nabízíme:
Terénní koloběžky
Horská kola
Bungee running
Disc golf
Nordic walking
Lukostřelbu
Týmové lyže
Za příplatek možnost využít lanové centrum a bobovou dráhu v Německu.

Celodenní program:
490,- Kč/os/den
cena zahrnuje: ubytování s plnou penzí
celodenní program pod vedením instruktora
půjčovné vybavení

Půldenní program:
440,- Kč/os/den
cena zahrnuje: ubytování s plnou penzí
půldenní program pod vedením instruktora
půjčovné vybavení
V případě zájmu pouze o ubytování s plnou penzí a pitným režimem:
320,- Kč/os/den

Návrh sestavení programu 5 dní:
1.
2.
3.
4.
5.

den: příjezd odpoledne, ubytování, večeře, seznámení s programem a instruktory
den: celodenní výlet kola
den: dopoledne: discgolf a soutěž týmové lyže
den: celodenní výlet koloběžky
den: dopoledne soutěž lukostřelba, odpoledne odjezd
Cena: 1860,- Kč

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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Při převýšení kapacity ubytovny
SportCentra zajistíme ubytování ve
vrchní části budovy, využívané jako
penzion.

