
DOLNÍ
MORAVA

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· moderní celoroční resort, lákající kromě sjezdovek i na mimořádnou koncentraci

turistických atrakcí anebo sportovních, relaxačních i adrenalinových aktivit

· na úpatí Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

· 2 hodiny cesty autem z Brna, resp. 2,5 hodiny z Prahy

· video představující letní aktivity na Dolní Moravě: ZDE

· přes 1 800 ubytovacích lůžek v obci Dolní Morava a dalších několik set v nejbližším okolí

· nachází se zde několik 4* hotelů a mnoho dalších zařízení spadajících do nižších kategorií

· největší 4* hotel nabízí přes 300 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 350 sedících osob

· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

https://www.youtube.com/watch?v=wErp5NHrQF8


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

· horská turistika, nordic walking či jízda na horských kolech 

· 15 km dlouhý sjezd na horských koloběžkách či 3,5 km dlouhá trať pro single trails

· Adrenalin park (lanové centrum s 5 trasami, adrenalinová věž, horolezecká stěna,

  houpačka Double Big Swing se zhoupnutím o výšky až 13 m atd.)

· Disc golf park (golf, při němž se hází disky) či Bag Jump (pád do měkkého

  vzduchového polštáře z výšky 4/8 metrů)

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru

  (např. letní olympijské hry, geocaching, orientační běh, tematické programy apod.)

LETNÍ AKTIVITY PRO FIRMY

· jízda na dvoumístných bobech po tříkilometrové mamutí dráze, nejdelší dráze v ČR

  a druhé nejdelší v Evropě (se sklonem až 30 % a maximální rychlostí až 50 km/h)

· návštěva Stezky v oblacích, 55 metrů vysoké dominanty Dolní Moravy,

  jež se nachází na hřebeni nad obcí ve výšce 1116 m.n.m. a která nabízí dechberoucí

  výhledy na celý masiv Králického Sněžníku či hlavní hřeben Jeseníků

· paragliding anebo lety balónem

CELOROČNÍ AKTIVITY PRO FIRMY


