
Aktivní léto
www.ski-school.cz,  tel.: +420 608 356 616

Team K+K Ski School pro Vás připravil  nabídku letních aktivit, které zpestří Váš pobyt v Krkonoších.
Lanový park
Lanový park ve stromech se samojištěním s dospělou i dětskou sekcí.
Čas: kdykoliv Cena: 300 Kč / dospělý
  150 Kč / dítě 

Sjezd Černé hory na terénní koloběžce
Sjezd Černé hory na terénní koloběžce. V ceně je koloběžka, jízda la-
novkou, speciální chmelová limonáda Grena v Kiosku u staré lanovky.
Čas: na objednání Cena: 250 Kč / dospělý
  200 Kč / dítě

Nordic walking
Sportovní výlet k Janské hoře trvající přibližně 2 hodiny.
SRAZ: Adventure centrum 
Čas: neděle 10:00 Cena: 300 Kč / dospělý
  200 Kč / dítě

Lukostřelba
Střílení z luku pod vedením instruktora na ½ hodiny.
SRAZ: Adventure centrum
Čas: na objednání  Cena:  280 Kč / dospělý
  280 Kč / dítě

Trampolína + slackline
Skákání na velké trampolíně + chození po slacklině (moderní způsob 
provazochodectví).
Čas: kdykoliv Cena: 80 Kč / dospělý
  80 Kč / dítě

Babysitting
Hlídání dětí v herně hotelu Omnia, nebo na Vašem pokoji.
Čas: na objednání  Cena:  200 Kč / dítě / 1 hodina

Svezení na ponících a koních
Svezení pro děti i dospělé na ponících a koních. Vyjížďky pro dospělé 
dle dohody.
SRAZ: Adventure centrum
Čas: kdykoliv Cena: svezení 15 min. 90 Kč
  svezení 30 min. 150 Kč

Cvičení: powerjóga + míče
Půl hodiny powerjógy, půl hodiny cvičení na míčích.
SRAZ: recepce hotelu OMNIA
Čas: sobota 15:00 Cena: 300 Kč / osoba

Aquaaerobic
Hodina aerobiku v bazénu hotelu Omnia.
Čas: sobota Cena: 300 Kč / osoba

Masáž
Klasická masáž, aromamasáž, čokoládová masáž, Iymfodrenáž, atd.
Čas: na objednání  Cena: 300 Kč / osoba

Kreativní hry venku i vevnitř pro děti od 4 let
2 hodiny plné malování, her, skákání na trampolíně a další...
SRAZ: Adventure centrum
Čas: sobota od 10 a od 14 hod. neděle od 10 hod.
 Cena: 400 Kč / dítě

Diagnostika a personal training
Interaktivní povídání o životosprávě, pohybu, zdraví a kondičce one to 
one s kvalifikovaným fitness trenérem včetně sestavení tréninkového 
plánu.
SRAZ: recepce hotelu OMNIA
Čas: pátek 20:00 Cena: 300 Kč / osoba

Čtyřkolky – výlet
Výlet na terénních čtyřkolkách s průvodcem po okolí.  V ceně je půjče-
ní čtyřkolky, helmy popř. svrchního oblečení.
Čas: na objednání Cena: krátká trasa 1000 Kč / os. 
  dlouhá trasa 1500 Kč / os.
  300 Kč / spolujezdec

Koloběžky – Pec pod Sněžkou, bobovka
Výlet na terénní koloběžce z Černé hory do Pece pod Sněžkou, jízda na 
bobové dráze. V ceně zahrnuta koloběžka, lístek na lanovku, 2 jízdy na 
bobovce, doprava autobusem/na kole zpátky do Janských Lázní.
SRAZ: Adventure centrum
Čas: sobota 14:00 Cena: 700 Kč / dospělý
  600 Kč / dítě

Tandem paragliding
Let z Černé hory na tandemovém padáku se zkušeným pilotem.
Čas: na objednání Cena: 1860 Kč / osoba

Paintball
Akční hra pro min. 4 osoby – indoor/outdoor varianta.
Čas: na objednání  Cena: 499 Kč / osoba

Výlet na mochomůrku alias rodinná honba za 
buřtíkem
Hra pro rodiče s dětmi. Hledání mochomůrky se spoustou úkolů a 
opékání buřtíků na ohni.
SRAZ: Adventure centrum 
Čas: Sobota odpoledne/večer Cena: 100 Kč / dospělý
  300 Kč / dítě

Černohorska šipkovaná
Hra pro rodiče s dětmi. Podle hracího plánu vyrazíte lanovkou na 
Černou horu a dál uvidíte. Musíte získat heslo k výbornému zmrzli-
novému poháru. V ceně je jízdenka tam i zpátky, pro děti hrací plán a 
výhra – pohár.
Čas: kdykoliv Cena: 200 Kč / dospělý
  300 Kč / dítě

K+K Adventure centrum - Janské Lázně 
u centrálního parkoviště - 9:00 - 17:00
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