
O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY
· obě lokality nabízí dohromady až přes 30 tisíc ubytovacích lůžek  
· k dispozici je zde nejen široký výběr 3-4* hotelů, ale rovněž i mnoho horských chat/penzionů 
· největší 4* hotel nabízí až 270 lůžek či vlastní konferenční sál pro 220 sedících osob
· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

· horské hřebeny, skalnaté srázy, ledovcová údolí, lesy, rozsáhlé horské louky, unikátní
   rašeliniště, lázně, lyžařské areály či nejvyšší hora ČR – to všechno nabízí východní Krkonoše
· CHKO Broumovsko leží v severovýchodním cípu Čech a pyšní se nejen divokou přírodou,
   skalními městy a přírodními unikáty, ale i bohatým kulturním a architektonickým dědictvím
· obě oblasti jsou od sebe vzdálené pouhých 30-40 km
· přes 2 hodiny jízdy autem z Prahy, resp. 3,5 hodiny cesty z Brna
· video představující východní Krkonoše: ZDE
· video představující přírodní krásy CHKO Broumovsko: ZDE

VÝCHODNÍ KRKONOŠE
A CHKO BROUMOVSKO

https://www.youtube.com/watch?v=aGnJZScox9o
https://www.youtube.com/watch?v=imsDC7Eb3ts


· pěší turistika, nordic walking, cyklistika, jízda na koloběžkách anebo na koni 

· slackline, slaňování a pískovcové lezení s instruktory v Adršpašsko-teplických skalách

· vyhlídkové lety balónem, paragliding, golf, střelnice, paintball, motokáry, bowling atd.

· návštěva minipivovaru či vyhlídková plavba na pramicí po skalním jezírku v Adršpachu 

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

  letní olympijské hry, orientační běh, kurz přežití v divoké přírodě, tematické programy atd.)

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ BROUMOVSKA

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, horská kola/elektrokola anebo jízda na koni

· bikeparky, singletraily, jízda na bobové dráze, terénních čtyřkolkách či Segway, 

· lanová centra a lezecké stěny, laserová střelnice, paintball, golf, návštěva minipivovaru

· vyhlídkové lety balónem, paragliding, geocaching, orientační hry/běh apod.

· ZIMA: lyžování v několika lyžařských areálech, běh na lyžích, túry na sněžnicích/skialpech,

  5 km dlouhý sjezd na saních, jízda na psím spřežení,  práce s lavinovými vyhledávači atd.

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ VÝCHODNÍCH KRKONOŠ


