
 

 

 

 

 

MAD MAT SPORT s. r. o., Adrenaline Centre, Školská 34, 110 00 Praha 1, www.AdrenalineCentre.cz 

 

 

 

KRÁSY PRAHY A OKOLÍ 
Sportovně-poznávací pobyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KANOE NA ŘECE SÁZAVA A NÁVŠTĚVA ZLATÉHO DOLU 

 PROHLÍDKA PRAHY S PRŮVODCEM 

 PĚŠÍ TURISTIKA V BRDSKÝCH LESÍCH 

 SKALNÍ LEZENÍ NA SVATOJÁNSKÝCH PROUDECH 

 EXTREME RAFTING NA UMĚLÉ VODNÍ DRÁZE  

 CYKLISTIKA UDOLÍM KOCÁBY 

 RAFTING CENTREM PRAHY 

 LUKOSTŘELBA, VOLEJBAL, FOTBAL, KROKET, PETANQUE 

 VEČERNÍ POSEZENÍ S KYTAROU U OHŇE 

 

Připravili jsme pro Vás sportovně-poznávací pobyt v Praze a jejím blízkém 

okolí. Je to ideální program pro studentské kolektivy hledající různé formy 

sportovního vyžití v kombinaci s prohlídkou historických památek Prahy. 

Celoročně sjízdná řeka Sázava, lesnaté hřebeny Brd, meandrující údolí 

Kocáby, Slapská přehrada a kaňon Svatojánských proudů leží doslova 

na dosah ruky od Prahy. Tato oblast nabízí snad veškeré formy sportovních 

aktivit a poznávacích výletů, za kterými byste jinak museli dlouho cestovat. 

To celé s příjemným ubytováním se skvělou kuchyní, na klidném 

a bezpečném místě necelých 20 minut od historického centra Prahy. 
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ITINERÁŘ CELÉHO POBYTU 

1. den – pondělí  

Ranní zahájení pobytu a celodenní prohlídka Prahy.  

Možný je i příjezd o den dříve. 

2. den – úterý  
Celodenní sportovně-poznávací program v Posázaví – kanoe na řece Sázava, 

pěší výlet a návštěva historického zlatého dolu a zkouška rýžování zlata. 

3. den – středa  
Volné dopoledne s možností absolvování doplňkových aktivit:  

Rafting centrem Prahy, Extreme rafting Veltrusy, lezení na umělé stěně, pěší 

nebo cyklovýlet.  

Odpoledne: týmový turnaj v lukostřelbě, volejbale, fotbale, kroketu 

a petanque, večerní posezení s kytarou u ohně. 

4. den – čtvrtek  

Celodenní program v kaňonu Svatojánských proudů – po stopách českého 

trampingu, orientační běh ve skupinách podél Štěchovické přehrady. Program 

lze zpestřit doplňkovými aktivitami (lezení a slaňování na přírodní skále, 

cyklovýlet v údolí Kocáby). Odpolední zakončení pobytu. 

 

CENA ZA AKCI 

Cena za pobyt: od 2980 do 3460 Kč/osoba (dle velikosti skupiny) 

 

Skupina 15 – 20 osob: 3460 Kč/osoba 

Skupina 21 – 25 osob: 3270 Kč/osoba 

Skupina 26 a více os.:  2980 Kč/osoba 

 

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí, extra snídani při příjezdu, program podle 

konkrétního rozpisu, průvodce a organizátory, veškerý potřebný materiál. 

 

Cena nezahrnuje: ubytování nad rámec pobytu 350Kč/os. (včetně večeře), obědy, 

případnou závěrečnou večeři před odjezdem. Alternativní program podle rozpisu, 

pojištění účastníků. 

 

DODAVATEL 

MAD MAT SPORT s. r. o.  

CK Adrenaline Centre 

Školská 1384/34  

110 00 Praha 1 

 

IČ: 278 87 324 

Společnost je vedena v obchodním  

rejstříku u Městského soudu v Praze  

v oddílu C, vložce číslo 124288. 

Tel./Fax:  +420 222 230 205 

GSM:        +420 603 440 798 

                 +420 608 524 664 

                  

 

e-mail:  info@AdrenalineCentre.cz 

web: www.AdrenalineCentre.cz

 


