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Proč se Sport-S?
  pomůžeme vám s výběrem 

destinace
  zajistíme ubytování a stravování 

dle požadovaného standardu
  připravíme doprovodný program
  nabídneme další služby –

pojištění, dopravu, delegáta, 
průvodce

  poskytneme vám kompletní 
servis při přípravě i během 
pobytu

Akce
v Česku i v zahraničí
  semináře
  školení
  sport – relaxace – zábava 
  outdoorové hry
  týmové soutěže
  motivační programy
  setkání partnerů

Outdoorové 
hry 
  po stopách Indiana Jonese
  vodní svět
  cesta kolem světa
  zlatá horečka
  za pokladem faraónů...
  pevnost boyard 

 „…myslím, že naše výjezdní 
zasedání bylo velice zdařilé a to 
právě díky vašemu výbornému 
zajištění…“
„…celému týmu Sport-S děkuji 
za profesionální přípravu,
průběh a skvělou atmosféru…“
„…Vaše cestovní kancelář je 
vskutku famózně lahodná. Bylo 
s vámi dokonale...“ 

Motivace týmu a podpora týmové práce by měla patřit ke každému vzdělávacímu programu spolupracovníků. 
Také Sport-S se ve svých programech zabývá posilováním týmového ducha. Organizované programy motivují 
tým ke spolupráci a k efektivnímu dosahování stanovených cílů. Zážitek z úspěchu, posílení sebevědomí, to jsou 
devizy, které si můžete ze hry přenést do skutečného profesního života…

PO CELÝ ROK

Více informací najdete na
www.sport-s.cz

Kontaktujte nás, rádi s vámi 
projednáme možnosti
a detaily vašeho programu 
nebo pobytu.

CESTA
KOLEM SVĚTA
… přelezení čínské zdi,
plavba po řece Zambezi,
Karneval v Riu, barmské mosty, 
zdolání Matterhornu ve Švýcarsku, 
stavba egyptské pyramidy, běh 
s „býky“ ve španělské Pamploně, 
rýžování zlata na Aljašce,
hazardní hry v Las Vegas …

Termín
Cena Kč/os.

Dosp. děti do 15
13.7.–15.7. 1050 950
3.8.–5.8. 990 900
24.8.–26.8. 990 900

Klasický vodácký víkend
Bezvadný vodácký víkend, který zahájíme pod Papouščí 
skálou, si okořeníme nejen sjezdem všech pověstných krum-
lovských jezů, ale také romantikou večerního Krumlova a 
zříceniny mohutného hradu Dívčí Kámen. Plavbu malebnou 
zvlněnou jihočeskou krajinou ukončíme na předměstí Čes-
kých Budějovic v Boršově.

Program
Plavba na kánoi Český Krumlov–Boršov
Ubytování: v kempu se snídaní, možnost zapůjčení stanů

… přelezení čínské zdi,

Proč









Lyžařské pobyty
  více jak 70 lyžařských oblastí 

Rakouska, Francie, Itálie 
i Švýcarska

  hotely ** – *****, penziony 
i apartmány

  pronájem konferenčních 
prostor pro jednání

  vyžití po lyžování – wellness, 
sněžnice, večerní sáňkování, 
kluziště aj.

Kolobrndy, voda a slaňování
Obdoba akčního víkendu s větším prostorem pro terénní kolo-
běžky, 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
Minimální věk: 12 let
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