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ZÁBAVA A ADRENALIN

LANOVÝ PARK S CEPÍNY
2 HOD.
Lákalo by Vás lezení s cepíny na ledovém útesu?
Nemusíte hned do hor, vyzkoušejte si to u nás – v
suchu a teple. Lanový park se skládá z 10
překážek a překonává se pomocí horolezeckých
cepínů. Překážky jsou ve výšce 6 m nad zemí a
tvoří je nejrůznější konstrukce z lan, řetězů,
dřevěných lávek a trámků. Vše si předem
vyzkoušíte na trenažeru. Lezecké vybavení Vám
půjčíme a po celou dobu programu Vám bude k
dispozici náš školený instruktor.

OMEZENÍ: Minimální výška lezce je 150 cm pro lezení bez cepínů a 160 cm pro lezení s
cepíny. Lezení bez cepínů je jednodušší varianta.
Velikost skupiny: 10 - 25 osob | indoor (stodola) | sportovní oblečení | pevná obuv

2. STUPEŇ ZŠ, SŠ, VŠ

180 KČ

PRO VŠECHNY GENERACE

LEZECKÁ STĚNA A
2 VYSOKÉ PŘEKÁŽKY
Sázkou na jistotu je lezecká stěna o ploše 200
metrů čtverečních, která se tyčí do výšky 9 metrů.
Zálibu v lezení u nás najdou i úplní začátečníci. A
to není vše! V blízkosti stěny se ve výšce 6 metrů
nachází ještě dvě vysoké lanové překážky,
Pastelky a Kláda. Najdete odvahu je zdolat?
Lezecké vybavení Vám půjčíme a oporou Vám
bude náš školený instruktor.

NÁŠ TIP! Pro plynulejší průběh akce doporučujeme, aby někdo z vedení pomáhal
s jištěním na lezecké stěně, čím více lidí tím Lépe. Takový člověk bude na začátku akce
proškolen naším instruktorem, nemusíte mít z ničeho strach.
Velikost skupiny: 15 - 30 osob | indoor (stodola) | sportovní oblečení

2 HOD.

ZŠ, SŠ, VŠ

180 KČ

SPOLUPRÁCE NA PRVNÍM MÍSTĚ

NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY A
DALŠÍ TÝMOVÉ AKTIVITY
Čeká na Vás zábavný program v podobě
překonávání lanových překážek do výšky
jednoho metru a kolektiv budující hry, pro
jejichž plnění, je nutná spolupráce v týmu.
Ať už je Vaším cílem stmelit již existující
kolektiv, vytvořit nový a nebo se jen chcete
dobře bavit v pohybu, tohle je ta správná
volba. Aktivitami Vás provede náš školený
instruktor.

NÁŠ TIP! Skvěle se hodí pro seznamovací kurzy.
Velikost skupiny: 10 - 30 osob | indoor (stodola) | sportovní oblečení, pevná obuv

2 HOD.

2. STUPEŇ ZŠ, SŠ, VŠ

120 KČ

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

DRAČÍ STRÁŽCI
2 HOD.
Stará legenda praví příběh o dobách dávno
minulých, kdy na Zemi žili draci. Nyní
historie ožívá a drak Aldulin žádá o pomoc.
Vydejte se na cestu městem, společně s
naším průvodcem. Najděte ukryté vzkazy i
posledního z Dračích strážců. Jen vy
můžete zlomit kletbu a zachránit to, co je
už dlouhá léta v chladu a temnu skryto.

NÁŠ TIP! Závěrečná část hry se odehrává v podzemí, kde je chladno. Doporučujeme
účastníkům hry mít sebou v batohu mikinu i v parné dny.
Velikost skupiny: 15 - 30 osob | outdoor | pohodlné oblečení

Starší děti MŠ a ZŠ

130 KČ

ZEMĚ V OHROŽENÍ

PÁTÝ ELEMENT
2 HOD.
Na Zemi se obrovskou rychlostí řítí veliký
asteroid. Naděje na záchranu lidstva je
málo, ale přece tu je. Ničivá a zároveň
životodárná síla elementů - živlů
nezkrotných a neovladatelných. Vydejte se
s naším průvodcem po stopách dávných
badatelů na dobrodružnou výpravu za
záchranou světa.

NOVINKA!
Velikost skupiny: 15 - 30 osob | outdoor | pohodlné oblečení

Starší děti MŠ a ZŠ

130 KČ

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM

SVĚT HELENY
2 HOD.

Dokážete si představit, že jste slepí
nebo hluší? Zvládnete jednoduché
úkoly poslepu? Vyslechněte si příběh
ženy, která překročila svůj stín a
vydejte se s námi do světa, kde
všechno co dobře znáte, dostane
úplně jiný rozměr.

Velikost skupiny: 15 - 30 osob | indoor | pohodlné oblečení

8. - 9. třída, SŠ, VŠ

150 KČ

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
2 HOD.
Zábavná hra pro všechny věkové kategorie.
Úkolem hráčů, je stejně jako v pohádce,
vysvobodit princeznu. Není to ale
jednoduché. Sami si určujete průběh hry a
na základě svých rozhodnutí jste nuceni
řešit rozdílné úkoly. Teprve, až získáte
potřebné kouzelné předměty, je tu naděje,
že právě vy zachráníte princeznu.

Velikost skupiny: 12 - 30 osob | outdoor | sportovní oblečení

7. - 9. třída, SŠ, VŠ

120 KČ

VOLNÁ ZÁBAVA

HERNA PRO DĚTI
2 HOD.

Dětské hřiště pod střechou, které
ocení nejmenší návštěvníci Panského
dvora. Nechybí zde dřevěné
prolézačky, kolotoč, houpačky, tabule
na malování ani koutek pro nejmenší.
A ani ti velcí nepřijdou zkrátka, přímo
v herně se nachází příjemná kavárna.

Velikost skupiny: 12 - 30 osob | indoor | sportovní oblečení

MŠ a 1 - 2 třída ZŠ

30 KČ

EXPOZICE

O ŽIVOTĚ NA PANSTVÍ
1 HOD.
Přijďte si prohlédnout staré zemědělské stroje,
zastavte se v dobové světničce s předměty denní
potřeby. Přibližte dětem krásu lesnictví a
rybníkářství. A schválně, kdo se jako první trefí
šiškou do proutěného koše a kdo dokáže chytit
rybu krátkým dřevěným prutem? Poznáte
všechna vystavená zvířata? A znáte i jejich stopy?
Zvládnete to společnými silami?

Velikost skupiny: 12 - 30 osob | indoor | pohodlné oblečení

MŠ a 1. stupeň ZŠ

30 KČ

VÝLET JAK MÁ BÝT!

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
1,5 HOD.
Dopřejte si chvilku zaslouženého
odpočinku po některém z náročných
programů a posilněte se tak, jak se na
pořádný výlet patří. Nabízíme dvě varianty,
v té první Vám připravíme sezení v plácku
pod kaštany, ohniště i opékací vidlice a v té
druhé k tomuto balíčku přidáme i kvalitní
špekáčky, chleba, tácky, kečup a hořčici.

Minimální počet osob: 12 | outdoor | oblečení dle vlastního uvážení

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

30 KČ/80 KČ

