Krumlovský akční víkend
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Na kánoi přes krumlovské
jezy, na kolobrndě
vrcholu Kleti
a na laně z Papouščí skály. Víkend, při kterém si přes den užijete na vodě, ve vzduchu i na zemi. A večer? To už je jen na vás…
Program
Plavba na kánoi | Lanovkou na vrchol Kleti | Na
kolobrndě 11 km sjezd do Krumlova | Slaňování
Ubytování: kemp, ubytovna, pension, snídaně
Minimální věk: 12 let
PRVNÍ

až -8%

Termín
15.6.–17.6.
27.7.–29.7.
31.8.–2.9.

Cena Kč/os.
Kemp
Ubytovna
1290
1360
1290
1360
1290
1360

MOMENT

Pension, cena Kč/os.
2L pokoj 3L pokoj 4L pokoj
2290
2090
1890
2290
2090
1890
2290
2090
1890

Sleva pro děti do 15 let: -120 Kč/ os.

České
víkendy
AKTIVNÍ VÍKENDY S PROGRAMEM
Za pořádnými zážitky nemusíte ani cestovat
někam za hranice, ani vydávat horentní
sumy. Stačí si vybrat některý z uvedených
programů a vydat se na víkend do
Českého Krumlova. Vedle velké zábavy
si trochu protáhnete tělo, pokocháte se
malebnou jihočeskou krajinou, nasajete
romantiku půvabných zákoutí křivolakých
krumlovských uliček a starobylých domů
a na závěr dne osvěžíte svoji duši i mysl
v některé z útulných hospůdek. To jsou
České víkendy v Českém Krumlově a je jen
na vás, který z programů si vyberete sami
pro sebe, pro svoji rodinu, přátele, školní
třídu, kolegy či tchyni.
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Společné informace ke všem víkendům
V ceně všech: uvedený sportovní program, včetně vypůjčení
veškerého potřebného vybavení, přeprava osobních věcí, sportovní
instruktor, občerstvení, ubytování dle výběru, snídaně, DPH
Slevy:
• každý 16. účastník ve skupině zdarma!
• pro skupiny školní mládeže: na 15 platících 1 místo,
na 24 platících 2 místa pro pedagogický dozor zdarma
• pro věrné klienty: 3 %, 1. moment viz str. 2
Organizace:
příjezd individuální do místa ubytování vždy v pátek, sraz
v cca 18.00 hod. a seznámení s programem, večer volný
program v Krumlově, příp. Noční rafting. Sobota a neděle
program podle zvoleného víkendu, v neděli po ukončení
programu odjezd domů. Ubytování dle výběru – pension,
ubytovna nebo kemp, příp. dle dohody. Všechny programy
se konají za účasti našich zkušených instruktorů od min.
počtu 6 účastníků.

Bezvadný vodácký víkend, který zahájíme pod Papouščí
skálou, si okořeníme nejen sjezdem všech pověstných krumlovských jezů, ale také romantikou večerního Krumlova a
zříceniny mohutného hradu Dívčí Kámen. Plavbu malebnou
zvlněnou jihočeskou krajinou ukončíme na předměstí Českých Budějovic v Boršově.
Program
Plavba na kánoi Český Krumlov–Boršov
Ubytování: v kempu se snídaní, možnost zapůjčení stanů

až -8%
Termín
13.7.–15.7.
3.8.–5.8.
24.8.–26.8.

PRVNÍ
MOMENT

Cena Kč/os.
Dosp.
1050
990
990

děti do 15
950
900
900

Kolobrndy, voda a slaňování

Do Krumlova za dobrodružstvím

Dobrodružný a tak trochu tajemný víkend odstartujeme při
nočním raftingu – plavbě na vorech nočním Krumlovem.
Na kánoích se vydáme do Zlaté Koruny a ze Slupence na
kolobrndách sjedeme pod Papouščí skálu, kde si zasoutěžíme ve střelbě z luku.
Program
Noční rafting | Plavba na kánoi do Zlaté Koruny | Sjezd na
kolobrndě ze Slupence pod Papouščí skálu | Lukostřelba
Ubytování: kemp, ubytovna, pension, snídaně
Minimální věk: 12 let
až -8% PRVNÍ
MOMENT
Termín
29.6.–1.7.
10.8.–12.8.

Sezóna 2012

Klasický vodácký víkend

Cena Kč/os.
Kemp
Ubytovna
1290
1360
1290
1360

Pension, cena Kč/os.
2L pokoj 3L pokoj 4L pokoj
2290
2090
1890
2290
2090
1890

Sleva pro děti do 15 let: -120 Kč/ os.

Obdoba akčního víkendu s větším prostorem pro terénní koloběžky, který zahrnuje dva sjezdy z vrcholu Kletě. Těšit se můžete
i na plavbu přes krumlovské jezy a slaňování z Papouščí skály
Program
Lanovkou 2x na vrchol Kleti | Na kolobrndě 2x sjezd,
včetně 11 km dlouhého sjezdu do Krumlova | Kánoí
přes krumlovské jezy | Slaňování
Ubytování: kemp, ubytovna, pension, snídaně
PRVNÍ
Minimální věk: 12 let

až -8%

Termín
20.7.–22.7.
17.8.–19.8.

Cena Kč/os.
Kemp
Ubytovna
1290
1360
1290
1360

MOMENT

Pension, cena Kč/os.
2L pokoj 3L pokoj 4L pokoj
2290
2090
1890
2290
2090
1890

Sleva pro děti do 15 let: -120 Kč/ os.

Na kolobrndě okolo Krumlova

První opravdové horské terénní kolobrndy v Česku
s kotoučovými brzdami a balónovými plášti, které vás přenesou přes všechny terénní nerovnosti, jež se vám postaví
do cesty. Užijte si naplno jízdu z vrcholu Kleti a také další
programy, jejichž podrobnosti najdete na webu:
www.sport-s.cz
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