
MONÍNEC

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· tento nejbližší lyžařský areál od Prahy se těší oblibě nejen v zimě, ale především v letní

sezóně, kdy zde na návštěvníky čeká atraktivní nabídka sportovních i relaxačních aktivit

· jedná se o ideální teambuildingovou či konferenční destinaci pro střední/menší skupiny

· Monínec se nachází v nejjižnějším cípu Středočeského kraje v oblasti zvané Česká Sibiř

· pouhou 1 hodinu jízdy autem z Prahy (75 km)

· video představující některé letní aktivity na Monínci: ZDE

· video představující areál zimních sportů Monínec: ZDE

· v této lokalitě je k dispozici téměř 250 ubytovacích lůžek a to hned v několika hotelech,

penzionech či apartmánech maximálně tříhvězdičkových kategorie

· největší zdejší hotel nabízí téměř 140 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 200 sedících osob

· v případě nejlepšího hotelu je samozřejmostí vlastní wellness či kvalitní venkovní sportoviště

https://www.youtube.com/watch?v=OmAx1svFN8c
https://www.youtube.com/watch?v=bxuYQMYeSjg


· lyžování na zdejší 1 200 metrů dlouhé sjezdovce, jež je zasněžována nejmodernější

  technologií Snowfactory, která umožňuje výrobu sněhu i při teplotách nad nulou

· v okolí je možné vyzkoušet širokou síť běžeckých tratí či skialpový okruh

· snowtubing, stavba sněhových hradů, koulovaná atd.

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru

  (např. zimní olympijské hry, závody na lyžích/saních, 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

· až 8 cyklotras v okolí (jízda na horských kolech, elektrokolech či koloběžkách)

· Bikepark Monínec s několika trasami vhodnými jak pro zkušené bikery, tak pro začátečníky

· lanový park ve výšce od 1,5 do 6 metrů anebo vodní maxiskluzavka s délkou 100 m

· bungee trampolíny, discgolf, lukostřelba, aquazorbing či tubing

· Pilský rybník s možností paddleboardingu nebo plavby na voru

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru

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

LETNÍ AKTIVITY PRO FIRMY

ZIMNÍ AKTIVITY PRO FIRMY


