
HARRACHOV

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· oblíbené horské letovisko v západních Krkonoších, jež stejně jako nedaleký Špindlerův

Mlýn nabízí širokou škálu sportovních, adrenalinových i relaxačních aktivit (a to po celý rok!)

· Harrachov leží přímo pod Čertovou horou a zdejšími legendárními skokanskými můstky

· nachází se zde nejstarší funkční sklárna ve střední Evropě

· 2 hodiny cesty autem z Prahy

· video představující nejzajímavější atrakce Harrachova: ZDE

· k dispozici je zde přes 6 000 ubytovacích lůžek

· v Harrachově je v provozu hned několik velkokapacitních hotelů 3-4* kategorie

· největší 4* hotel nabízí téměř 500 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 380 sedících osob

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

https://www.youtube.com/watch?v=6wkYYiTKmJA&t=51s


· lyžování na téměř 8 km sjezdovek či běh na lyžích po více než 100 km upravených tras

· túry na sněžnicích či skialpech po hřebeni Krkonoš

· jízda na sněžných skútrech anebo snowtubing/snowkiting v sousední Rokytnici n. Jizerou

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

  olympijské hry, slalomy, lavinové kurzy, mushing, tematické programy atd.)

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 anebo vyjížďka na horských kolech

· jízda na korytové bobové dráze (1 km), segway anebo horských tříkolkách

· lanové centrum Monkey Park (lesní trasa s 29 překážkami ve výšce 3-9 metrů nad zemí)

· lezecká stěna, obří houpačka, bungee trampolína, lukostřelba či minigolf

· paragliding, lety balónem anebo celodenní rafting na řece Jizeře

· exkurze ve zdejší sklárně či pivovaru s ochutnávkou piva 

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

  olympijské hry, geocaching, orientační běh, tematické programy apod.)

LETNÍ AKTIVITY PRO FIRMY

ZIMNÍ AKTIVITY PRO FIRMY


