
Což takhle dát si 
teambuilding 
v Moravském krasu s okořeněnou 
dávkou adrenalinu?

Patříte k lidem, kteří si rádi vyplní dny aktivitou okořeněnou dávkou 
adrenalinu? Chcete zkusit, kde máte své limity? Plánujete firemní akci 
a chcete prožít se svými kolegy něco neobvyklého? Hledáte variantu, 
která posílí týmovou identitu a zlepší týmovou komunikaci a spolupráci? 
Čtěte dále, máme pro vás nepřeberné možnosti přírodního a sportovního vyžití, 
která chráněná krajinná oblast Moravského krasu skýtá. 

Níže ochutnávka Moravského krasu s tipy na aktivity, které vyplní vaše dva dny 
zážitků.  

Vodní lyžovaní přes rybník Olšovec: Wakeareál Jedovnice pro vodní lyžování 
a wakeboarding naleznete v Jedovnicích přímo vedle kempu ATC Olšovec, kde 
můžete začít svůj sportovní den než se oddáte singletrailu (www.wakearealy.cz). 
Firemní akce a Teambuildingy objednávat na tel.: 702 374 002. 

Bikerský zážitek: Pro milovníky adrenalinu, klopených zatáček a skoků je 
připraveny v období duben–říjen množství cyklotras včetně proslulého 
Singletrailu Moravský Kras se základnou u rybníka Olšovec v Jedovnicích 
Základna Jedovnice – SINGLETRAIL Moravský kras (singlekras.cz). Přírodní 
stezky pro horská kola slibující opravdovou zábavu prolínají univerzitní lesy 
(volně přístupné s vlastním kolem a na vlastní nebezpečí), možnost zapůjčení 
kola a e-biku v základně. Poplatek za použití singletrailu je dobrovolný. Pro 
rezervaci balíčku, sledujete, prosím otvírací dobu Singletrailů. 

Tato extrémnější aktivita nabízí patrně ještě větší dávku adrenalinu. Objevte 
během kurzu speleologie s odborníky jeskynní systém Rudického 
propadání a seznamte se s používáním speleologické výstroje během praktické 
ochutnávky kurzu speleologie. Pro absolvování této aktivity je nutná přiměřená 
fyzická kondice účastníka sestupu. Více informací pro rezervaci kurzu získáte: 
www.speleorudice.cz.

Přírodní areál Velká Dohoda (velkadohoda-moravskykras.cz) je kamenolom 
schovaný mezi lesy a překvapí Vás množstvím aktivit, které zde lze z ptačí 
perspektivy ochutnat. Ať už se jedná o ferratový park pro přípravu do horských 
velikánů, kurzy lezení, lanový park, lezecká stěna, objevení přírodní jeskyně 
Horizont. Žádanou atraktivní aktivitou je lanovka aneb proleťte se nad 
kamenolomem v celotělovém úvazku se dvěma kladkami. Pro rezervaci balíčku, 
sledujete, prosím otvírací dobu Velké dohody. 

www.zamek-krtiny.cz



Balíček obsahuje: 

•		Ubytování	v	komfortních	dvoulůžkových	pokojích	dvě	noci.	

•	Možnost	dřívějšího	check	in	dle	aktuálních	možností.

•	Wifi	připojení	k	internetu	na	pokoji	i	v	restauraci.

•		2×	Parkování	zdarma	přímo	u	hotelu	s	možností	dobití	elektromobilů	v	naší	
dobíjecí stanici.

•	Úschovna	kol	během	vašeho	pobytu.	

•	2×	vitální	snídaně	formou	rautu	(v	případě	menšího	počtu	hostů	servírovaná).	

•		Stravování	formou	penze	DOBRÉ	POHODY,	tj.	2×	tříchodová	večeře	výběrem	
ze 3 menu včetně nabídky zvěřiny z našich univerzitních lesů a vegetariánské 
varianty. 

•	V	pobytový	sportovní	den	svačina	na	posilněnou	s	sebou.	

•		Jednodenní	pronájem	meeting	room	na	Zámku	pro	váš	teambuildingový	
briefing/debriefing	v	ceně	balíčku.

•	Možnost	pozdějšího	check	out	dle	aktuálních	možností.	

•		V	případě	zájmu	za	speciální	příplatek	nabídka	večerního	programu:	ve	formě	
řízené Vinné degustace v přilehlém Zámeckém vinném sklípku Kurz Someliérem 
v každém věku s obdržením absolventa kurzu  

Pozor! Doporučené	sportovní	adrenalinové	aktivity	nejsou	součástí	balíčku,	
jsou pouze doporučením. Ceníky služeb naleznete pod v.u.www odkazy. Pro 
rezervaci balíčku, sledujete, prosím otvírací dobu v.u.adrenalinových aktivit. 

Dvoudenní pobyt (3 dny, dvě noci) 
cena pro jednu osobu od 1 300 Kč.

Cena balíčku za osobu a jeho dostupnost se může měnit 
v závislosti na vybraném terminu rezervace. Tuto speciální 
nabídku nelze kombinovat s jinou slevou či jinou nabídkou. 

Rezervujte si svůj pobyt již dnes na hotelové recepci 

+420 724 946 162 či recepce@zamek-krtiny.cz. 


