KANOISTIKA NA SÁZAVĚ

HOROLEZECTVÍ
Seznamovací program pro začátečníky
a mírně pokročilé, pod vedením instruktorů. Poskytujeme lezecký materiál certiﬁkovaný U.I.A.A. (lana, zámkové karabiny,
přílby, sedací úvazky, slaňovací a jistící
pomůcky). Jeden instruktor připadá na
nejvýše 8 účastníků.
Oblast (vzdálenost od kempu):
Černolice (18 km)

Sjezd krásného úseku Krhanice – Kamenný Přívoz ( popř. Čerčany-Týnec při nízkém stavu vody) na dvoumístných plastových kanoích. Proudící jednoduchá voda
s občasnými peřejkami. Poskytujeme záchranné vesty a pádla, vodotěsný sud na
suché oblečení a doprovod zkušeného
instruktora. V ceně je zahrnuta doprava
zpět na místo startu vlakem.
Oblast (vzdálenost od kempu):
Kamenný Přívoz (16 km)

VYJÍŽĎKA NA KONI
TEAM SPIRIT
Nízká lana, kvízy, orientační hra, týmová
spolupráce, lukostřelecký turnaj družstev
– 4 hodinový program v areálu kempu
vhodný pro menší skupiny 10-25 osob.
Skupina bude rozdělena do týmů o max.
7 osobách, ceny pro vítězný tým.
Oblast: Kemp

Vyzkoušejte svoje jezdecké schopnosti
v blízké stáji Urban. Začátečníci i pokročilí
dostanou krátkou instruktáž o jezdectví
a následuje 45 min. výuka ve venkovní
nebo zastřešené jízdárně Pro zkušenější
a odvážnější jezdce nabízíme i hodinovou
vyjížďku do okolní přírody. Nezajišťujeme
jezdecké helmy.
Oblast (vzdálenost od kempu):
Bojanovice (8 km)

HORSKÁ KOLA: VÝLET POSÁZAVÍM NEBO KARLŠTEJNSKO

Celodenní výlet na nejkrásnější místa Posázaví. K dispozici jsou kvalitní, udržovaná horská kola všech velikostí (i pro děti).
Ke každému kolu poskytujeme ochrannou
přilbu. Vyjížďka je vedená instruktorem –
mechanikem, který opraví běžné závady
(píchlá duše apod.).
Oblast (vzdálenost od kempu):
Týnec nad Sázavou (26 km)

Náročnější vycházka po nejkrásnějších
místech Povltaví s výkladem. Výlet začíná
u impozantního díla Slapské přehrady a
skrze osadu Třebenice se vydáme po úzkých stezkách přes louky, dubovým lesem
a oborou s daňky na skalnatý hřebínek,
odkud je jedinečný výhled do údolí Vltavy.
Doprovod zkušeného průvodce, znalého
místních reálií.

HOROLEZECTVÍ & DOBRODRUŽNÁ STEZKA (ČESKÝ RÁJ)
Celodenní program ve skalnaté, kopcovité oblasti Malé Skály. Dopoledne strávíte
lezením na seznamovacím horolezeckém
programu, vyzkoušíte si lehké i náročnější
cesty a slanění. Poskytujeme lezecký materiál certiﬁkovaný U.I.A.A. (lana, zámkové
karabiny, přílby, sedací úvazky, slaňovací
a jistící pomůcky). Odpoledne vás pozveme do skalního labyrintu na dobrodružnou
hru. Váš tým se ocitne uprostřed divočiny
a má jediný cíl: překonat nástrahy nepřátelských domorodců a v bludišti kaňonů,
jeskyní a skalních věží najít cestu zpět do
civilizace. Slibujeme zážitek plný vzrušení!
Oblast (vzdálenost od kempu):
Maloskalsko (120 km)

PĚŠÍ VÝLET S PRŮVODCEM

Oblast (vzdálenost od kempu):
Třebenice (17 km)

LUKOSTŘELBA
Seznamovací program spojený s neformální lukostřeleckou soutěží. Poskytujeme reﬂexní luky Victory od italské ﬁrmy
Ragim, duralové šípy Easton, chrániče
zápěstí a prstů. Lukostřelecká střelnice
zahrnuje terčovnice Sticu, záchytné sítě
na šípy, toulce a stojany na luky. Diplomy
pro nejúspěšnější střelce.
Oblast: kemp

DOBRODRUŽSTVÍ NA LANĚ,
LANOVÉ MOSTY A SLAŇOVÁNÍ
A HORSKÁ KOLA, VÝLET PO
ČESKÉM RÁJI
Celodenní program v oblasti pískovcových skal CHKO Český Ráj. Dopolední
program se odehrává na Zámku Hrubá Skála. Po lanovém mostě překonáte
40 metrů hlubokou skalní soutěsku
a vyzkoušíte si i slaňování z kolmých
nebo převislých skalních stěn hradu. Poskytujeme lezecký materiál certiﬁkovaný
U.I.A.A. (lana, zámkové karabiny, přílby,
sedací úvazky, slaňovací a jistící pomůcky). Po obědě pak vyrazíme na půldenní
výlet na horských kolech. K dispozici
jsou kvalitní, udržovaná horská kola všech
velikostí (i pro děti), vybavena odpruženou vidlicí. Ke každému kolu poskytujeme ochrannou přilbu. Vyjížďka je vedená
instruktorem – mechanikem, který opraví
běžné závady (píchlá duše apod.)
Oblast (vzdálenost od kempu):
Hruboskalsko (120 km)

PRO REZERVACI A BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE RECEPCI KEMPU.

CENÍK
PROGRAM

DÉLKA PROGRAMU

CENA

HOROLEZECTVÍ

polodenní - do 3 hod.
celodenní - do 6 hod.

3160,- Kč
4445,- Kč

495,- Kč
645,- Kč

HORSKÁ KOLA: výlet Posázavím nebo Karlštejnsko

celodenní - do 6 hod.

4100,- Kč

495,- Kč

LUKOSTŘELBA

polodenní - do 3 hod.

1695,- Kč

195,- Kč

TEAM SPIRIT

polodenní - do 4 hod.

4475,- Kč

295,- Kč

PĚŠÍ VÝLET S PRŮVODCEM

polodenní - do 4 hod.

1850,- Kč

185,- Kč

KANOISTIKA NA SÁZAVĚ

polodenní - do 4 hod.

3800,- Kč

275,- Kč

VYJÍŽĎKA NA KONI

45-60 min.

2750,- Kč

500,- Kč

DOBRODRUŽSTVÍ NA LANĚ, lanové mosty a slaňování
a HORSKÁ KOLA, výlet po Českém Ráji

celodenní - do 8 hod.

5975,- Kč

495,- Kč

HOROLEZECTVÍ & DOBRODRUŽNÁ STEZKA
(ČESKÝ RÁJ)

celodenní - do 8 hod.

4950,- Kč

325,- Kč

CENA ZA SKUPINU DO 5 OSOB / KAŽDÁ DALŠÍ OSOBA

Ceny jsou v Kč vč. DPH 9%, za skupinu nebo osobu a popsaný program a jsou platné v roce 2008. Ceny zahrnují zapůjčení sportovního materiálu, přípravu akce
a práci vyškolených instruktorů. Není zahrnuto stravování, doprava na/z místa aktivity ( pokud není uvedeno v popisu jinak ) a pojištění.

Outdoor Discovery s.r.o., Ostrovského 36B, Praha 5, tel. 251 013 561-4, www.outdoordiscovery.cz

