Aktivní zima
Unaveni lyžováním? Zkuste náš

No Ski Program
SANĚ – CELODENNÍ VÝLET
Svezeme vás lanovkou na Černou horu a po výstupu na rozhlednu už pojedete celých 8 km z kopce dolů na saních až do Pece pod Sněžkou. Zpátky vás
dopravíme skibusem. Průvodce, saně, oběd a veškerá doprava je v ceně.
700 Kč / osoba, 400 Kč / děti bez vlastních saní

SANĚ – NOČNÍ JÍZDA
Pojeďte na vzrušující noční jízdu z Černé hory po sáňkařské dráze! Čelové svítilny, saně, dopravu lanovkou a sáňkařského instruktora máte v ceně, zbytek
záleží na vás.
300 Kč / osoba, 200 Kč / děti bez vlastních saní

TANDEM PARAGLIDING
Vyzkoušejte let na tandemovém padákovém kluzáku. Náš kvalifikovaný pilot
s vámi odstartuje z vrcholku Černé hory a po vyhlídkovém letu přistane nad
Černým dolem.
1860 Kč / osoba, 2 a více osob 1780 Kč / osoba

LANOVÝ PARK
Prijďte zdolat nástrahy jednoho z největších lanových parků v ČR. Velký okruh
je složen ze 40 překážek různé obtížnosti ve výšce 4–12 metrů nad zemí. Unikátní Malý okruh je určen pro děti od 100 do 140 cm výšky. Děti jsou jištěny
bezpečným samojistícím zařízením.
malý lanový park
velký lanový park
rodina 3 os.
rodina 4 os.
5 vstupů

100 Kč
350 Kč
890 Kč
990 Kč
1290 Kč

PAINTBALL
Přijďte si zahrát indoor paintball do staré továrny v Horním Maršově. Pro skupiny připravíme zimní hru na našem zasněženém venkovním hřišti. Outdoor
paintball je pro min. 8 osob.
indoor: 499 Kč / hod, outdoor: 590 Kč / hod

ČTYŘKOLKY
Svezte se na terénních 4kolkách zasněženou krajinou v okolí Janských Lázní.
V ceně výletu máte půjčení 4kolky, helmy a oblečení a služby průvodce.
1 osoba (řidič): 1500 Kč, 2. osoba (spolujezdec): 300 Kč

K+K Ski School - Janské Lázně
∙ u centrálního parkoviště
∙ za Lesním Domem, 9:00 – 18:00

info@ski-school.cz, www.ski-school.cz
tel.: +420 608 356 616

