
SLAPY
A TEPFAKTOR

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· oblast okolo Slapské přehrady je vyhlášenou rekreační lokalitou v blízkosti Prahy a rovněž

nabízí skvělé podmínky pro sport, relax, zábavu či poznávání zdejší krásné přírody

· nedaleko Slap se nachází TEPfaktor, největší zábavní park v Čechách, který byl vybudován

ve stylu televizní soutěže Pevnost Boyard a jenž je skvělým místem pro firemní akce

· tato destinace je vzdálena necelou hodinu jízdy autem z Prahy, resp. přes 2 h z Brna

· video představující nádrž Slapy a okolní přírodu: ZDE

· video představující zábavní park TEPfaktor: ZDE

· tato lokalita nabízí dohromady zhruba 5 tisíc ubytovacích lůžek

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

· největší 3* hotel nabízí 192 lůžek či vlastní konferenční sál až pro téměř 200 sedících osob

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

https://www.youtube.com/watch?v=llTZ2-2BnKY
https://www.youtube.com/watch?v=H3CXMjVzWUI


· unikátní týmová hra TEPfaktor prověří týmového ducha a nabídne několik hodin zábavy

  i adrenalinu, během nichž potrápíte mozek a také se trochu zapotíte

· v průběhu hry (cca 2-4 h) čeká na hráče, jež jsou rozděleni do týmů po 2-5 osobách,

  25 jedinečných úkolů, zaměřených na fyzičku, logiku, zručnost anebo trpělivost 

· návštěvu TEPfaktoru je rovněž možné spojit s ubytováním ve stylových plážových

  bungalovech anebo s bohatým cateringem (barbecue, míchané nápoje 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

· jachting, windsurfing, vodní lyžování, dračí lodě, vyhlídkové plavby 

· zapůjčení elektročlunů, vodních šlapadel anebo paddleboardů

· koupání, cyklistika, pěší turistika, jízda na koni či rybolov 

· golf, paintball, lanové centrum, lety balónem, paragliding

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

  olympijské hry, závod dračích lodí, geocaching apod.)

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ PŘEHRADY SLAPY

TEPFAKTOR – NABÍDKA PRO FIRMY


