
MÁCHOVO JEZERO
A ČESKÝ RÁJ

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· Máchovo jezero je jednou z nejnavštěvovanějších vodních ploch v ČR a s ohledem na širokou

  nabídku letních aktivit či vodních sportů se rovněž jedná o skvělé místo pro firemní akce

· pouhých 40 km od Máchova jezera leží CHKO Český ráj, která je díky svým přírodním krásám

  (skalní města, stezky, vyhlídkové plošiny,…), hradům a zámků právem zařazen mezi

  geoparky UNESCO a jež mimo jiné nabízí i skvělé podmínky pro sport, relax anebo zábavu

· obě destinace jsou vzdálené hodinu jízdy autem z Prahy, resp. zhruba 3 h cesty z Brna

· video představující aktivity na Máchově jezeře: ZDE

· video představující přírodní i kulturní krásy Českého ráje: ZDE

· obě turisticky významné lokality nabízejí dohromady přes 15 tisíc ubytovacích lůžek 

· nachází se zde ubytovací zařízení primárně 3* kategorie, ale i několik 4* hotelů  

· největší 4* hotel nabízí až 170 lůžek či vlastní konferenční sál pro více než 200 sedících osob

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

https://www.youtube.com/watch?v=7PWt-cOYW6U
https://www.youtube.com/watch?v=JrZpSaeEBPs


· pěší turistika, nordic walking, cykloturistika, jízda na koloběžkách, čtyřkolkách nebo na koni

· rafting a kanoing na řece Jizeře, potápěčské centrum Rumchalpa, rybolov

· skalní horolezectví a slaňování (slaňování skal/stromů či přelanění potoků/řek/strží)

· vyhlídkové lety, lety balónem, paragliding anebo tandemové seskoky padákem

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

  olympijské hry, orientační běh, geocaching, kurz přežití v přírodě apod.)

AKTIVITY PRO FIRMY V ČESKÉM RÁJI

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, cykloturistika, koloběžky, in-line stezky, jízda na koni apod.

· dračí lodě, jachting, windsurfing, vodní lyžování anebo vyhlídkové plavby po jezeře

· kanoing na řece Ploučnici či zapůjčení elektročlunů, vodních šlapadel, kánoí a paddleboardů

· lanový park, paintball, rybolov, aquapark, plážový volejbal, vodní fotbal atd.

· návštěva přírodního motoristického areálu v Bělé pod Bezdězem nebo autodromu v Sosnové

  (pronájem SUV či off-road vozidel, bugin, čtyřkolek, taxi jízda se závodním řidičem WRC,…)

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ MÁCHOVA JEZERA


