Lanové centrum
V našem lanovém centru si pod vedením zkušených instruktorů můžete prolézt tři patra se sedmnácti
překážkami a dvěma delšími sjezdy. Na výběr máme dva okruhy obtížnosti, snadnější trasu za 210 Kč a
obtížnější trasu za 290 Kč. Jsme připraveni na každého nadšence nad deset let.
Pro co nejlepší zážitek přistupujeme ke každému účastníkovi lanového centra individuálně tak, aby daný
účastník byl co možná nejvíce spokojený, měl chuť přijít znova a vyzkoušet si něco dalšího.
Samozřejmostí je systém jištění, který zábavnou formou naučíme všechny účastníky včetně těch
nejmenších. Díky profesionální péči našich instruktorek a instruktorů si způsob jištění osvojí po chvíli
opravdu každý. Pro nácvik máme určený zkušební okruh.

Elektrokola
V naší půjčovně máme k dispozici elektrokola ve velikosti S, M, L, cyklistické helmy, zámky i mapy okolí. Rádi
vám poradíme kudy kam vyrazit, co neminout a kde přibrzdit na občerstvení. A pokud se přece jen bojíte, že
byste zabloudili, společnost vám na toulkách Krušnými horami může dělat náš průvodce. S ním si můžete
vybrat krátkou (3-4h) nebo dlouhou (6-8h) trasu.
Vyzkoušeno máme, že vás baterie doveze na trase dlouhé 50-60 km.
Před zapůjčením od vás budeme požadovat doklad totožnosti a vratnou kauci ve výši 5 500 Kč. Platbu je
možné provést pouze v hotovosti.

Terénní koloběžky
S našimi instruktory poznáte krásy znovuzrozených Krušných hor. V rámci výletů na koloběžkách se
svezeme lanovkou, rozhlédneme se po okolí z vrcholků hor a zažijeme trochu adrenalinu. Tak neváhejte a
přijeďte si k nám pro nové zážitky!
Na terénních koloběžkách pro vás máme připraveno několik tras různých délek a náročností. Výlety zvládne
téměř každý, od 10letých dětí po aktivnější seniory!

Lukostřelba
Lukostřelba je sportovně-zábavnou aktivitou vhodnou pro všechny věkové kategorie. Nejdříve projdete
krátkým školením pod vedením našeho instruktora, kde se vám budeme snažit vštípit základy této aktivity.
Z této zábavy si odvezete nejen skvělé zážitky, ale i diplom pro "Nejlepšího lukostřelce".
Chcete nahlédnout do světa Májovek a zakusit, zda se také vám podaří sloučit naprostou soustředěnost a
správné míření tak, abyste se trefili "do černého"? Přijďte si to vyzkoušet k nám.

Orientační běh
Máte chuť vyzkoušet si opravdový orientační běh a zakusit krásu tohoto sportu v lesích Krušných hor? Tak
neváhejte a vydejte se k nám!
S naším zkušeným instruktorem si ve dvouhodinovém programu si v praxi ukážeme, co to orientační běh je,
vysvětlíme si pojmy jako buzola, kontrola, popisník a čip, naučíme se číst v podrobné mapě, orientovat se v
terénu a na závěr si zkusíme i samotný závod. Odměnou bude krásný čas strávený na čerstvém vzduchu
v lesích Krušných hor a diplom o absolvování.
V praxi znamená orientační běh něco jako životní styl pro celou rodinu, takže moc rádi uvítáme jak malé,
tak i velké účastníky. Jedná se o cca dvouhodinový program.
Minimální počet účastníků: 3 osoby, cena: 890 Kč (bez ohledu na to, jak velká skupina jste)

Úvod do kitingu
Láká vás kitování s drakem, ale nejste si jistí, že je to sport právě pro vás? Chtěli byste si nejdříve kite v klidu
vyzkoušet a pak se rozhodnout pro pořádný kitový kurz?
TAK PRÁVĚ PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENÉ SEZNAMOVACÍ KITINGOVÉ OKÉNKO!
Naučíme vás základy ovládání cvičného draka (toho vám samozřejmě půjčíme), dozvíte se něco o
bezpečnosti, poznáte, jestli by byl právě tento sport „váš šálek kávy“ a v neposlední řadě se i dobře
pobavíte!
Seznamovací lekce trvá cca 2 - 2,5 hodinky a je vhodná pro dospělé i děti od 12 ti let.
Maximální počet účastníků: 4 osoby, cena: 890 Kč

Disc golf
Sport, který se vyvinul z klasického golfu, vznikl v 70. letech v USA, se těší stále větší oblíbenosti v
nejrůznějších státech. Cílem hry je, podobně jako v golfu, dokončit jamku co nejmenším počtem hodů. Disc
golf je nenáročná hra, takže ať jste malí nebo velcí, mladí nebo staří, neváhejte! Vezměte rodinu či
kamarády a přijďte si k nám zahrát. Náš instruktor vám rád podá základní instruktáž.

Pěší okruhy
Pojďte se s námi projít po vrcholcích Krušných hor, načerpejte sílu z přírody a odpočiňte si při troše sportu.
Nabízíme trasy různých délek a náročností, při kterých vám náš instruktor ukáže ty nejzajímavější místa a
povypráví o historii okolí. Při pohodové procházce uděláte něco i pro své zdraví a zároveň poznáte
nedoceněnou krásu Klínovce a okolí.

