
 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY a 
DOPROVODNÉ PROGRAMY 

všechny ceny jsou orientační, včetně DPH. Každou dodavatelskou aktivitu vždy nejprve poptáme a nabídneme Vám 
nejvýhodnější aktuální cenu na danný termín. Naše administrativní provize na dodané aktivity je 20% a zahrnuje nej výběr, 

dopravu, administrativu, přefakturaci, energie, pronájem, přípravu a úklid prostor. Některé aktivity jsou limitované počtem, jak 
minimálním, tak maximálním. Více info Vám rádi poskytneme na rezervačním oddělení. 

 
AKTIVITY v hotelu nebo pěším dosahu 
 
SELÁTKO NA GRILU (v zimě grilujeme uvnitř a servírujeme na velkém prkně)  
 

Cena ca: 8.500,- 
Cena obsahuje: celé selátko na grilu, servis, křen, hořčici, kozí rohy, okurky, citron, sladkou a ostrou 
omáčku 

BOWLING (v hotelu)  

 

Cena: 150-290,- / hod. 
Cena obsahuje: herní dráhu s automatickými stavěči kuželek v prostorné hotelové restauraci (až 150 
míst), zapůjčení bowlingové obuvi, tisk výsledků 
Možnost pronájmu až čtyř drah, pořádání turnajů, uzavřených akcí 
 

 
ŠIPKY (v hotelu) 

 

Cena: 300,- / hod.  
Cena obsahuje: pronájem moderního šipkového automatu s širokým výběrem her a turnajů. 
Možnost provozu na mince (k dispozici mince pro účastníky akce) 

 
STOLNÍ FOTBÁLEK (v hotelu) 

 

Cena: 300,- / hod. 
Cena obsahuje: pronájem tradičního fotbálku pro všechny milovníky hospodské zábavy. 
Možnost provoz na mince (k dispozici mince pro účastníky akce) 

 
JUKEBOX, INTERNET A HRY, DOTEKOVÝ AUTOMAT (v hotelu)  

 

Cena: 500,- / hod. 
Silverball ve verzi MAX  -  univerzální zábavní přístroj od TAB! 
Silverball STRATO MAX – osvědčená koncepce s novými funkcemi a vylepšeným designem 
udělá i z toho nejmenšího lokálu centrum zábavy, které je IN. 

 Více než 215 různých her ve ver. 13 
 Desetitisíce MP3 hudebních titulů 
 Zasílání Emailů a Internet 
 Turnaje ChampionsNet 
 Online Terminal Management 
 Head-2-Head online hry po síti 
 Možnost provozu na mince (k dispozici mince pro účastníky akce)  



 

 

 
KULEČNÍK (v hotelu) 

 

Cena: 90,- / hod. 
Cena obsahuje: hodinu pronájmu kulečníkového stolu včetně příslušenství 
 

 
NAFUKOVACÍ VYTÁPENÁ HALA (vedlejší areál, 3 min chůze) 

 

Cena: 350-550,- / hod. 
Cena obsahuje: hodinu pronájmu nafukovací haly vhodnou pro hraní fotbalu, tenisu, házené, 
volejbalu a jiných sportů 
 
 

TĚLOCVIČNA  (vedlejší areál, 3 min chůze) 

 

 Cena: 250-400,- / hod. 
Cena obsahuje: hodinu pronájmu tělocvičny 18x30 m, vhodnou ke cvičení zumby, aerobicu nebo 
jiným sportovním aktivitám 
 

 
TENISOVÉ KURTY (tenisové kurty, 10 min chůze od hotelu) 

 

Cena: 150-300,- / hod 
Cena obsahuje: hodinu pronájmu tenisového kurtu  
K dispozici je až 7 antukových kurtů a 1 kurt s umělou trávou 
 

LIDSKÝ FOTBAL (v tělocvičně ve vedlejším areálu, 3 min chůze) 

 

Cena ca: 16.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 5 hod. produkce lidského fotbalu, instalaci a instruktáž 
Obrovský nafukovací „fotbálek“ je neobvyklou, ale populární atrakcí. Nabízí nevšední zábavu, nutnost 
teamového ducha a sportovní vyžití najednou. 
 

 
LASER STŘELNICE (v hotelu)  

 

Cena ca: 6.500,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 5 hodin produkce, instalaci, instruktáž 
Zastřílejte si na zajíce, jeleny, darebáka, plechovky, talíře, terče pohyblivé i statické. 
 

 

 

MAXI LYŽE (v nafukovací hale ve vedlejším areálu, 3 min chůze) 

 

Cena ca: 1.500,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 1 pár lyží pro 6 osob, instruktáž 
Možno uspořádat soutěž v pochodu slalomovou dráhou. Velmi záleží na sehranosti spolusoutěžících. 
 



 

 

RODEO BÝK (v hotelu v prostorách salonku, restaurace nebo v hale, tělocvičně, 3 min od hotelu) 

 

Cena ca: 11.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 5 hod. produkce rodeo show, instruktáž a instalaci 
Elektrické rodeo show. Mechanický simulátor rodeo býr je zábavná atrakce, která 
simuluje běh divokého býka a cílem je udržet se co nejdéle v jeho sedle. Obsluha 
může volit proměnlivou rychlost pohybu bizona a tím určovat i obtížnost jízdy.  
Rodeo býk je určen pro děti od 3 let a pro dospělé. 
 

SURF / SNOWBOARD SIMULATOR (v hotelu v prostorách salonku, restaurace nebo v hale, tělocvičně, 3 min od hotelu) 

 

Cena ca: 11.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 5 hod. produkce, instruktáž, instalaci 
Surf simulátor napodobuje jízdu na surfovém prkně a cílem účastníka je udržet 
se na prkně! Obsluha může volit proměnlivou rychlost pohybu prkna a tím 
určovat obtížnost jízdy - prkno má 10 rychlostních stupňů. Vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Proměnlivé rychlosti pohybu.  
Maketa surf simulátoru je vyměnitelná za snowbordové prkno dle požadavků 
klienta.  
 

SILOMĚR BOXER (v hotelu) 

 

Cena ca: 8.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje:pronájem atrakce na 5 hod. 
Siloměr boxer je osvědčená soutěžně zábavná produkce. Digitální display ukáže sílu 
Vašeho úderu a maximální dosažený výsledek. Vyzkoušet si svou sílu je výzva, které jen 
málokdo odolá. Proto je příjemná zábava s touto atrakcí zaručena. 
 

 
SILOMĚR KLADIVO (v hotelu) 

 

Cena ca: 11.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem atrakce na 5 hod. 
Myslíte si, že jste dost silní? Siloměr kladivo je osvědčená soutěžně zábavná 
produkce. Digitální display ukáže sílu Vašeho úderu a maximální dosažený 
výsledek. Lze realizovat i v interiéru. 
 
 

SUMORING (v hotelu) 

 

Cena ca: 8.500,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: zapůjčení nafukovacího obleku na 5 hod., instruktáž 
Nafukovací oblek z vás za několik málo vteřin vymodeluje skutečného sumo zápasníka.
Lze realizovat i v interiéru. 
 

 
PÁKOVÝ STŮL (v hotelu) 

 

Cena ca: 3.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem pákového stolu pro 2 osoby na 5 hod.
Soutěžit mohou muži, ženy i děti. 
 



 

 

SIMULÁTOR FORMULE F1 (v hotelu) 

 

Cena ca: 14.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem atrakce na 5 hod., instruktáž a istalalci 
Simulace jízdy v kokpitu pravé formule, včetně kol, předního a 
zadního křídla. Volant se zpětnou vazbou. Profesionální ozvučení Vás 
brzo vtáhne do děje závodu. Simulace jízdy F1. Kokpit lze libovolně 
obrandovat. Produkce má vlastní depo. 

AUTODRÁHA (v hotelu) 

 

Cena ca: 11.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem čtyřproudé velkoplošné autodráhy na 5 hod., 
instalaci a instruktáž  
Vhodná zábava pro malé i velké 

PŘENOSNÉ KASINO (v hotelu) 

 

Cena ca: 16.500-21.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: Poker, blackjack nebo ruletu moderovanou profesionálními krupiéry, stylové 
osvětlení, elegantní angažmá s možnost hrát o peníze s logem Vaší firmy, které pak použijete v 
dražbě 
  

  
HLAVOLAMY (v hotelu) 

 

Cena ca: 6.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 25 ks hlavolamů různé obtížnosti 
Zkuste svou zručnost a rychlost při sestavování všemožných hlavolamů. 
 

 
BUNGEE RUNNING (v hotelu) 

 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: Pronájem atrakce na 5 hod., instalaci a instruktáž 
Závodník je oblečen do postroje, ke kterému je připevněna guma, jejíž druhý konec je připevněn. 
Cílem je se co nejdále vzdálit od startu. Závodníky můžeme motivovat na zem položenými bonbony 
nebo lahvemi alkoholu. Možnost soutěže mezi dvěma závodníky vedle sebe. 
 

 
TERÉNNÍ ČTYŘKOLKY (v hotelu) 

 

Cena ca: 18.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje:pronájem 2 čtyřkolky vybaveny vypínačem motoru na dálku, na 5 hod.  
Nezpevněná trať na sousedním pozemku. Nerovnosti povrchu jsou výhodou. Před samotnou jízdou 
jsou jezdci důkladně vyškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Používáme kvalitní čtyřkolky 
značky YAMAHA s maximální rychlostí 100 km/h a šesti rychlostními stupni. Tyto stroje 
doporučujeme kombinovat se slabšími s automatickou převodovkou pro méně zdatné jezdce.  
 

MODELY LETADEL NA VYSÍLAČKU (v hotelu) 

 

Cena ca: 19.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem 1 modelu o rozpětí 1500 mm na 5 hod. 
Extrémně lehké plněakrobatické letouny s výkonným elektrickým motorem. Instruktor může kdykoliv 
převzít pilotování stroje svou vysílačkou. 
 
 
 
 
 

 



 

 

ZÁVODNÍ R/C MODELY (v hotelu) 

 

Cena ca: 2.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem 1 modelu o velikosti 1:10 s náhonem na všechny 4 kola 
Zábava pro děti i dospělé. Trať je možno stavět na jakémkoliv povrchu. 
  

 
LUKOSTŘELBA (v hotelu) 

 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 2 ks lůků (možné vybrat si pro leváky i pro praváky), speciální terčovnice, duralovými 
šípy, instruktáž 
Terče jsou buď klasické s bodováním, zvířecím nebo jiným motivem. 
 
 

  
STŘELBA Z KUŠE (v hotelu) 

 

Cena ca: 6.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: 2 ks kuší s optickými zaměřovači, speciální terčovnice, duralové šípy, instruktáž 
Možnost střelby na větší vzdálenosti s vysokou přesností. Terče jsou buď klasické s bodováním, 
zvířecím nebo jiným motivem. 
  

 
AEROTRIM (v hotelu) 

 

Cena ca: 13.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem atrakce na 5 hod., instalaci a instruktáž 
Aerotrim (simulátor stavu beztíže) je mobilní trenažér, který se skládá ze třech 
soustředných kruhů a umožňuje tak pohyb účastníka zajištěného uvnitř kruhu ve 
třech osách. Obsluha kruhy postupně roztočí a aerotrim simuluje stav beztíže. 
Účastník zažívává na trenažéru pocit dezorientace v prostoru jako zažívají 
akrobatičtí piloti či kosmonauti. Atrakce je určena pro děti od 10 let a pro dospělé. 

 
HOROLEZECKÁ STĚNA (v sousedním areálu, 3 min. chůze) 

 

Cena ca: 9.000,- 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem pěti metrové horolezecké stěny na 5 hod., instalaci, instruktáž 
Horolezecká stěna je zábavná i sportovní atrakce určená k prověření síly a obratnosti 
účastníků. Lezci jsou jištěni v horolezeckém úvazku obsluhou. Výška stěny je 5 m a 
úkolem účasníka je vyšplhat až nahoru s pomocí cca 30ti úchytů připevněných na kolmé 
stěně a pak slézt zpět dolů. Horolezecká stěna je vhodná jak pro děti od 5 let, tak pro 
dospělé. 
 

MOUCHA (v sousedním areálu, 3 min. chůze) 

 

Cena ca: 8.500,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: pronájem atrakce na 5 hod., instalaci a instruktáž 
Velká nafukovací atrakce "moucha" (neboli nafukovací stěna) je určená dětem i 
dospělým pro zábavu a rozptýlení. Cílem účastníka "mouchy" je zachytit se pomocí 
samolepících obleků na doskokové ploše co nejvýše a nejpřesněji ke středu 
doskokové plochy. Vhodná pro děti od 5 let a dospělé účastníky. 



 

 

DJ (v hotelu) 

 

Cena ca: 3.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: DJ s aparaturou a světly  
Možnost přiobjednat karaoke nebo laser show 

 
ŽIVÁ HUDBA (v hotelu) 

Cena ca: 4.000-10.000,- / 5 hod. produkce 
Cena obsahuje: hudební vystoupení po dobu 
cca 5 hod., celková cena závisí na počtu 
hudebníků 

  

DEGUSTACE KARIBSKÝCH RUMŮ A DOUTNÍKŮ (v hotelu) 

 

Cena ca: 600,- / osoba 
Cena obsahuje: Instruktáž zkušeného baristy a sommeliéra, abyste se naučili to nejlepší Cuba Libre a 
ochutnali celou řadu rumů a luxusních doutníků 
Stylový večer s kubánským doutníkem a rumem.  
Minimální počet osob: 20 

 
OCHUTNÁVKA MĚLNICKÝCH VÍN (v hotelu) 

Řízená: 
Cena ca: 110,- / osoba  
Cena obsahuje: organizovaný výklad sommeliéra, degustaci 6ti vzorků vín  
Neřízená: 
Cena 450,- / hod. + konzumovaná vína  
Cena obsahuje: koutek, kde je Vám k dispozici sommeliér, se kterým mohou zájemci 
pohovořit o vínech, která degustují nebo je zajímají. 
Vhodné jako doplněk k jinému programu 
 
Výběr vín  
a) Průřezový (ochutnáte produkty všech významných mělnických vinařství) 
b) Výběr jednoho vinařství (ochutnáte většinu z aktuální produkce, např Vinařství Kraus, 
Lobkowiczké vinařství, Vinařství  Vondrák, Školní statek Mělník, atd.)   
 
Nabídka pro FIRMY: 
Řízené degustace Mělnických vín v suterénním hotelovém sklípku:  
ECONOMY:cena 120,- Kč / 8 vzorků mělnických vín levnější kategorie včetně malého 
občerstvení (sýr,chléb)  
STANDARD: cena 140,- Kč / 8 vzorků mělnických vína střední kategorie včetně malého 
občerstvení (sýr,chléb) 
EXCLUSIVE: cena 180,- Kč / 8 vzorků nejkvalitnějších nejvyšší kategorie včetně 
malého občerstvení(sýr,chléb) 
 
Neřízené degustace: (povídání o čemkoli, co klienty zajímá, konzumace vín dle přání 
klientů): cena 600,- Kč / hod výkladu + malé občerstvení +konzumovaná vína dle vinné  
karty nebo dle objednávky. 

  
 
 
VEČER SE SV. LUDMILOU (v hotelu) 

Cena ca: 1.200,- / osoba 
Cena obsahuje: projekce příběhu o svaté Ludmile, sv. Václavovi i posvátné hoře Říp, dobová 
výzdoba restaurace, obsluha v dobových krojích, staročeský buffet, bílé a červené víno, hudba 
k tanci i poslechu 
 



 

 

STAROČESKÁ VEČEŘE S HUDBOU (v hotelu) 
 

Cena ca: 480,- / osoba 
Cena obsahuje: Staročeskou švejkovskou večeři (nadívaná kachna, vepřové, uzené, klobásky, 
2 druhy knedlíků, 2 druhy zelí), 2x pivo / osoba, živou hudbu na 3 hodiny 
 

FOLKLÓRNÍ VEČER NA HOTELU (v hotelu) 

 

Cena ca: 750,- / osoba 
Cena obsahuje: typicky českou večeři, 2xpivo / osoba, živou hudbu v krojích, folklórní 
vystoupení 
 

 
DEGUSTACE WHISKY (v hotelu) 

   Cena ca: 500 – 2.300,- / osoba 
   Cena obsahuje: degustaci whisky, rozsah a sortiment se liší v závislosti na ceně 
   Možno objednat whisky bar s neomezenou konzumací 
 
 
 
 
DEGUSTACE ŠAMPAŇSKÉHO (v hotelu) 

   Cena ca: 1.000,- / osoba 
   Cena obsahuje: řízenou degustaci 6 vzorků šampaňských vín z oblasti Champagne, cca 2 hod. 
  ; Možno přiobjednat šampaňský bar  
 
 
 
 
DEGUSTACE KOŇAKŮ (v hotelu) 

   Cena ca: 500 – 2.300,- / osoba 
   Cena obsahuje: řízenou degustaci koňaků, rozsah a sortiment se liší v závislosti na ceně 
 
 
 
 
 
BARMAN SHOW (v hotelu) 

Cena ca: 2.000,- - 3.000,- / 30 min. 
Cena obsahuje: barmanskou show 
Možnost vlastnoruční přípravy koktejlů pod vedením baristy 
Odměňte své kolegy či přátele skvělou podívanou zakončenou drinkem na přání. 
Cena koktejlů: od 60,- 
 

TRAWESTI SHOW (v hotelu) 

 

Cena ca: 12.000,- / 3 hod. 
Cena obsahuje: tříhodinové vystoupení, které pobaví Vás i Vaše kolegy 
Poznejte slavné zpěvačky a zpívejte si jejich hity s nimi. 



 

 

STRIP SHOW (v hotelu) 
 

Cena ca: 3.000 – 5.000,- / vystoupení 
Cena obsahuje: dle výběru dámské nebo pánské vystoupení 

 

OHŇOSTROJE (v hotelu) 

 
 

 Cena ca: 5.000,- 
 Cena obsahuje: tří minutovou sestavu pro různé příležitosti
 
 

  
 
 
KADEŘNICE (v hotelu) 

 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: 1 kadeřnici, která všem přítomným dámám poradí a ukáže 
nové trendy 

 

MASÁŽE (v hotelu) 

 

Cena ca: 3.500,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: služby jednoho maséra po dobu pěti hodin 
Masáže jakékoliv části těla. Ano, proč ne? Večírek je relax, odměna zaměstnancům za 
odvedenou práci nebo zákazníkům za uzavřené obchody. Uvolněte je před samotným rautem a 
tradiční zábavou od celkového stresu celkovou masáží. Tlakové, bodové a linové masáže 
(thajská, japonská, akupresura, masáž horkými kameny apod.) nebo plošné masáže (švédská, 
reflexní, aroma, lymfatická, medová, lomi-lomi masáž a spousta dalších)  

KOSMETIČKA (v hotelu) 

 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: jednu kosmetičku, která se Vám bude věnovat po dobu 5ti hodin 

Staňte se krásnějšími, před večírkem, během něj nebo jen načerpejte nové informace.  

 

MANIKÚRA (v hotelu) 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: služby jedné manikérky po dobu 5ti hodin 

Péče o vaše nehty. Elegantní hedvábné ruce a krásné nehty jsou velmi ceněnými 
fyzickými rysy. Hladké ruce a upravené zdravé nehty vypovídají do velké míry o stavu 
našeho zdraví a osobní pečlivosti. Zpestřete dámskému publiku Vaši akci, nikdy na to 
nezapomenou. 
 



 

 

 TWINGLE TETOVÁNÍ (v hotelu) 
 

Cena ca: 3.000,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: pět hodin nepermanentního třpytivého tetování s přitažlivým designem 
obrázků. Trvanlivost obrázků až jeden týden. 

 

 

BODYPAITING (v hotelu) 
 

Cena ca: 7.000,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: Malování na tělo po dobu 5ti hodin. Vhodné na různé propagační akce, diskotéky, 
atd.  

HENNA/AIRBRUSH TETOVÁNÍ (v hotelu) 

 

Cena ca: 6.500,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: ornamentální malování "krátkodobé tetování" speciální barvou, která vydrží na 
kůži několik dní (nejde o klasickou hennu). Barvy jsou dermatologicky testovány. 
 

 

KARIKATURISTA (v hotelu) 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: práci jednoho karikaturisty po dobu pěti hodin. Vhodné pro děti i dospělé, 
soukromé narozeninové oslavy, firemní party, propagaci výrobků či jako dárek pro své blízké.
 

 

VYSTŘIHOVAČ PORTRÉTŮ (v hotelu) 

Cena ca: 4.000,- / 5 hod. 

 

SKLÁDÁNÍ SILUET (v hotelu) 

Cena ca: 4.000,- / 5hod. 

 

ROBOTICKÁ ELECTRIC BOOGIE SHOW (v hotelu) 

Cena ca: 10.000,- 
Cena obsahuje: robotická taneční show podle přání nebo neformální výuku prvků electric 
boome (3x30 min. vstup 
Skvělý doplněk firemního večírku. Oživte svou párty netradičním vystoupením robotů. 
 

 



 

 

ILUZIONISTICKÁ SHOW - KOUZELNICKÉ PROGRAMY (v hotelu) 
 

Cena ca: 15.000,- / 2 hod. 
Cena obsahuje: Dvouhodinové vystoupení 
Vstupte s námi do světa iluzí, kouzel a zázraků a zažijte nezapomenutelnou atmosféru přímo 
před Vašimi zraky. Nechte svůj adrenalin nebezpečně stoupat... 
  
 

MIKROMAGIE (v hotelu) 
 

Cena ca: 6.000,- / hod. 
Cena obsahuje:Hodinu kouzlení přímo před Vašimi zraky 
Pro ty z Vás, kdo netuší, co je mikromagie, vězte, že je to jedna z nejžádanějších forem 
kouzelnického řemesla. Je to hlavně proto, že se kouzla dějí doslova před Vámi, jen 
několik centimetrů od Vašich očí a vše je většinou interaktivní s diváky. 
 

KARIKATURY Z BALÓNKŮ (v hotelu) 

Cena: závisí na požadovaném rozsahu 
Cena obsahuje: balónkovou show pro dospělé, při které se vytvářejí balónkové karikatur 
z nafukovacích balónků 

 

ŽONGLÉR A KEJKLÍŘ (v hotelu) 

Cena ca: 4.000,- / 30 min. 
Cena obsahuje: Půl hodinové vystoupení žongléře a kejklíře 
Pobavte se pohledem na skvělou show při které se nudit rozhodně nebudete.. 
 

ŽONGLOVÁNÍ S TALÍŘI (v hotelu) 

Cena ca: 10.000,- / 15 min. 
Cena obsahuje: Čtvrt hodinové žonglérské vystoupení s pravými porcelánovými talíři. Do 
vystoupení mohou být zapojeni i diváci a vrcholem je roztočení 13 talířů současně.  

FAKÍRSKÁ SHOW (v hotelu) 

Cena ca: 5.000,- / hod. 
Cena obsahuje: hodinovou podívanou na akrobacii s ohněm a ostrými předměty 
např. polykání ohně a žiletek, plivání ohně… 
 



 

 

 
MIM (v hotelu) 
 

Cena ca: 6.000,- / 2 hod. 
Cena obsahuje: dvou hodinové vystoupení mima (tedy herce vypravujícího příběh 
gesty. 
 

VĚŠTKYNĚ (v hotelu) 

 

Cena ca: 3.500,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: pět hodin věštění například z ruky, z karet nebo z křišťálové koule. 
 

 
MODERÁTOŘI (v hotelu) 

Cena ca: 3.500,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: pět hodin práce moderátora nebo baviče. 
Zajistíme profesionální moderování Vaší akce či večírku. 
 
 
 
 

FOTONAUT (v hotelu) 

   Cena ca: 27.500,- / 5 hod. 
Cena obsahuje: pronájem Fotonautu na pět hodin, neomezené množství snímků na DVD, až 350 
okamžitě vyvolaných fotografií, obsluhu, rekvizity, pozadí a přípravu designu tisknutých fotografií 

 
 
MARIMBA DRUMS 
   Cena ca: 30.000,- / 30 min. vystoupení 
   Cena obsahuje: 30 min. vystoupení „rytmické bubny“ bubenické skupiny Marimba 
 
 
 
Aktivity v okolí - výlety  
 
PROHLÍDKA ZÁMKU A ZÁMECKÝCH SKLEPŮ SPOJENÁ S OCHUTNÁVKOU VÍNA  
VÝLET NA KOKOŘÍNSKO A HRAD KOKOŘÍN 

 

Cena: 290,- / osoba / půldenní výlet 
Cena obsahuje: dopravu, průvodce 
Hrad Kokořín se vyjímá jako historický klenot v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Nachází 
se uprostřed lesů v romantickém údolí říčky Pšovky, vysoko na pískovcové skále nad 
Kokořínským dolem. 
 



 

 

 VÝLET NA KOKOŘÍNSKO A HRAD HOUSKA 

 

Cena: 290,- / osoba / půldenní výlet 
Cena obsahuje: dopravu, průvodce 
Hrad Houska je tajemný, magický či prokletý hrad, který skrývá mnoho tajemství. Úchvatné a 
neobjevené CHKO Kokořínsko skrývá stále ještě celou řadu neobjevených míst a zákoutí. 
 

VÝLET NA ZÁMEK NELAHOZEVES                       
Cena: 290,- / osoba / půldenní výlet 
Cena obsahuje: dopravu, průvodce 
Vysoko nad levým břehem Vltavy, v rodišti Antonína Dvořáka, vystupuje krásný renesanční zámek 
vlastněný rodem Lobkowiczů. Těsně obklopen menším udržovaným parkem přitahuje každého, kdo 
kolem jen projíždí. Stačí se zastavit na jednom ze dvou blízkých parkovišť a alespoň nahlédnout na 
most překlenující vodní příkop, opravenou fasádu či nádvoří. 
 

 
VÝLET DO PRAHY 

 

Cena: 390,- / osoba / celodenní výlet 
Cena obsahuje: celodenní výlet po Praze včetně dopravy a průvodce 
Pověst jednoho z nejkrásnějších měst světa provází Prahu od středověku. Unikátní historické 
jádro společně s Pražským hradem, Karlovým mostem a množstvím kostelů, paláců a zahrad 
zahrnuje jedinečné příklady všech stavebních slohů – románské rotundy a baziliku, gotické 
chrámy, renesanční paláce, rozsáhlou kolekci pražského baroka i secesní stavby – a je  
zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Praha je město s 
neopakovatelnou atmosférou, romantické a kypící životem, majestátní a lehce tajemné, 
zároveň však přátelské a blízké, spolehlivě bijící srdce staré dobré Evropy. 
 

VÝLET DO TEREZÍNA  A LITOMĚŘIC 

 

Cena: 380,- / osoba / celodenní výlet 
Cena obsahuje: prohlídku měst Terezín a Litoměřice, návštěvu památníku Terezín, dopravu, 
průvodce 
Světově unikátní vojenská pevnost a památník židovského Ghetta. Poznejte naše dějiny a 
prozkoumejte vojenské kasematy 
 

VÝLET DO SKLÁREN NOVÝ BOR 

 

Cena: 380,- / osoba / celodenní výlet 
Cena obsahuje: dopravu, prohlídku skláren a muzea, prohlídku města, průvodce 
Srdečně Vás zveme na prohlídku sklářské hutě. Pro ty z Vás, kteří neznáte tajemství ruční 
výroby skla, bude prohlídka této sklárny jistě jedinečným zážitkem. 
 

VÝLET DO KUTNÉ HORY 

 

Cena: 390,- / osoba / celodenní výlet 
Cena obsahuje: dopravu, průvodce 
Kutná Hora (německy Kuttenberg) se nachází ve Středočeském kraji. Její historie je úzce 
spojená s těžbou a zpracováním stříbra. V dobách největší slávy konkurovala svým 
významem dokonce Praze. 
Město patří díky četným historickým památkám k turisticky nejnavštěvovanějším v ČR. Její 
půvaby jí zajistily místo na prestižním seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
 
 

 



 

 

VÝLET NA HRAD KARLŠTEJN 

 

Cena: 390,- / osoba / celodenní výlet 
Cena obsahuje: dopravu, průvodce 
Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. 
Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení 
královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. 
Mezi lákadla hradu patří původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů 
Mistra Theodorika v Kapli sv. Kříže (největší na světě), největší portrétní galerie českých 
panovníků v ČR, vystavené repliky Svatováclavské koruny českých králů a koruny císařů 
Svaté říše římské, unikátní hradní studna.  
 

Organizované výlety neobsahují vstupné. Aktuální otevírací doby a ceny vstupného naleznete na internetových stránkách 
danného zařízení, rádi Vám je také zjistíme na rezervačním oddělení.  
 
 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 
 


