
 

 

Sněhové outdoorové aktivity –ZIMA  
 
Pro účely zimního outdooru možnost pronájmu hotelové sjezdovky 
s vlekem vzdálené od hotelu pouhých50m! 
 

Závody na čemkoli - ježdících, kluzkách, saních a historických lyžích – na 

připravených tratích se odehrávají ty nejurputnější bitvy na 

zmiňovaných  prostředcích.  

- fun akce, kick-off,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sněhová modelace -  z připravených sněhových 

kup za pomoci lopat, lopatiček a špachtliček 

postavit sochu na dané téma. 

- fun akce, kick off,… 

 

 



 

 

Běh na sněžnicích  

Ve sněhu jsou 

vyznačeny dvě 

paralelní tratě, které 

musí účastníci 

proběhnout v co 

nejkratším čase na 

sněžnicích.  

- fun akce,… 

Sněhové outdoorové aktivity – nestandardní 
vše pro TOP/V.I.P akce 

Lyžařské a snowboardové závody 

Neuspokojuje Vás již jen volné lyžování a chcete porovnat své umění s dalšími 

kolegy? Pak není nic jednoduššího, než zorganizovat závod - lyžařský, snowboardový, 

nebo „ na čemkoliv“.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tri-ski 

Vyzkoušejte si něco nového za asistence 

zkušeného instruktora. Jízda na třech lyžích 

najednou? Tak to již je možné… K dispozici máme 

v tuto chvíli až 4 ks.  

 

Sněžné skútry  

Sněžné skútry s řidičem pro projížďky 

zasněženou krajinou. Po krátké instruktáži si 

účastníci na určeném úseku budou moci řízení 

skútru sami vyzkoušet. V případě zájmu a 

prostorových možností lze nabídnout i vyšší 

počet sněžných skútrů. 

 

Psí spřežení - projížďky na okruhu bez mushera. Vše se bude odehrávat pod 

dohledem zkušených musherů s několikaletou praxí se psy. K dispozici může být cca 4 

čtyřspřeží. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sněžná rolba – kdy jste měli možnost 

upravovat sjezdovku? Dnes tu možnost 

máte! Uchopte joistick  

a s chutí do toho! 

- TOP/V.I.P. 

. 

 

Instruktoři - Lyžařská škola   lyžařská škola a půjčovna by 

byla organizována jako skupinová, nebo privátní výuka, kdy 

instruktoři mohou být i jako průvodci po sjezdových tratích 

nejen Špindlerova Mlýna.  

- výuka sjezdového lyžování  

- carving  

- výuka běžeckých technik 

- snowboarding 

- běžecké techniky + výlety 

- popř. výlety na sněžnicích 

 

 

 

 

 



 

 

Mnohaleté zkušenosti našich instruktorů, kteří hovoří anglicky, německy, 

rusky,francouzsky, slovensky, polsky i „česky“, jsou zárukou kvality, profesionality a 

zábavy. Naše škola, tak jako její instruktoři 

jsou členy APUL – Asociace profesionálních 

učitelů lyžování, která garantuje kvalitu 

jejich vzdělání.  

Výuka běžeckých technik probíhá na 

upravených běžeckých tratích. 

Cena: závisí na typu výuky (privátní, 

skupinová), délce výuky apod. 

 

 

 


