
TISKÉ STĚNY

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· tato oblast, spadající pod CHKO Labské pískovce, je proslulá svými pískovcovými skalními

útvary, okouzlující přírodou a především velkými možnostmi outdoorového vyžití, díky čemuž

představuje ideální teambuildingovou destinaci pro střední nebo menší firemní skupiny

· Tiské stěny jsou situovány v nejsevernějším cípu České republiky nedaleko státních hranic

s Německou spolkovou republikou anebo měst jako Děčín či Ústí nad Labem

· zhruba 1 hodinu jízdy autem z Prahy anebo 3,5 h z Brna

· video představující některé z možných aktivit v této lokalitě: ZDE

· v oblasti Tiských stěn je k dispozici přes 200 ubytovacích lůžek a to v několika nevelkých, ale

o to útulnějších hotelech, penzionech či apartmánech maximálně čtyřhvězdičkových kategorie

· největší zdejší hotel nabízí téměř 100 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 90 sedících osob

· v případě nejlepšího hotelu jsou samozřejmostí vlastní wellness či venkovní sportoviště

https://www.youtube.com/watch?v=8YZ5a401DpQ&feature=youtu.be


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 cyklistika anebo sjezd z Děčínského Sněžníku na terénních koloběžkách (4-5 km)

· potápěčský kurz, rybaření či aquazorbing na zdejších rybnících 

· horolezecký kurz (pod vedením zkušených horolezců zdoláte skalní masivy zdejších stěn) 

· přechod nad hlubokou propastí (s dvojím jištěním po slack-line mezi 2 skalními věžemi)

· lanové centrum s nízkými i vysokými lanovými překážkami (až 15 m vysoko)

· závody velkých traktorů (dokážete řídit skutečný traktor, kleštěmi naložit balík slámy

  a následně projet slalomovou trať rychleji než váš soupeř?!)

LETNÍ AKTIVITY PRO FIRMY

· turistika, nordic walking anebo jízda na koni či čtyřkolkách

· let balónem, paragliding, paintball, lukostřelba, firewalk, lidský fotbal,…

· pouze v zimě: snowkiting, jízda na sněžných skútrech či psím spřežení

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru

  (např. letní olympijské hry, orientační běh, geocaching, treasure hunt, tematické

  programy apod.)

CELOROČNÍ AKTIVITY PRO FIRMY


