
DĚTENICE
A LOUČEŇ

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· obě lokality a jejich nejbližší okolí nabízejí dohromady přes tisíc ubytovacích lůžek 
· nachází se zde široká škála ubytovacích zařízení (hotely se 3-5 hvězdičkami) 
· největší 3* hotel nabízí až 280 lůžek či vlastní konferenční sál pro 120 sedících osob
· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

· Dětenice, jež se nachází v západním cípu Královéhradeckého kraje, jsou známé díky svému
  pozdně baroknímu zámku, středověké krčmě, pivovaru s muzeem anebo kulturním akcím
· 15 km vzdálenou Loučeň, jež leží na území Středočeského kraje, proslavily zdejší
  romantický zámek s rozlehlým parkem, řadou bludišť i labyrintů a také zajímavá nabídka
  sportovních, kulturních či zábavných aktivit, jež jsou primárně vhodné pro střední a menší
  firemní skupiny 
· obě destinace jsou vzdálené hodinu jízdy autem z Prahy, resp. 2,5 hodiny cesty z Brna
· video představující zámecký resort v Dětenicích: ZDE
· video představující Loučeň z výšky: ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=yVLDkycEEto
https://www.youtube.com/watch?v=g8WcyQvEdvc


· pěší turistika, cyklistika, piknik v zámeckém parku, jízda na koni či v kočáru

· zámecký resort: tematická prohlídka zámku, zámeckého pivovaru anebo muzea piva 

· unikátní středověký program v krčmě (šermíři, kejklíři, tanečnice, živá hudba, hostina atd.)

· rytířské turnaje, lukostřelba, střelnice, geocaching, vyhlídkové lety balónem apod.

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru (např. letní

  olympijské hry, orientační běh, treasure hunt, tematické programy apod.)

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ DĚTENIC

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
ASIANA, spol. s r.o
E-mail: events@asiana.cz
tel.: +420 234 703 105
Adresa: Velflikova 8, 160 00, Praha 6.Lucie Slaninová Petr Souček Daniel KopDaniel Nedvěd

· pěší turistika, cyklistika, vyjížďky kočáry taženými koni nebo historickými vozy

· zámecký park: piknik, lukostřelba, zorbing, lanový park, návštěva 12 labyrintů či bludišť apod.

· zámek: tematické prohlídky s bílou paní, degustační/zábavné prohlídky, odpoledne se šermíři

· vyhlídkové lety, lety balónem anebo tandemové seskoky padákem

· paintball, střelnice či jízda bojovým vozidlem pěchoty (BVP), tankem T55, Hummerem H1 atd.

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ LOUČENĚ


