
ZBIROH
A KŘIVOKLÁTSKO

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· dominantou Zbirohu, jenž leží na rozhraní CHKO Křivoklátsko a brdských lesů, je zdejší

  novorenesanční zámek z 12. století, v jehož komnatách pobývali např. císaři Rudolf II.,

  Karel IV. či Zikmund a do něhož je v současnosti zasazen luxusní čtyřhvězdičkový hotel 

· CHKO Křivoklátsko disponuje překrásnými přírodními scenériemi i zajímavými možnostmi

  outdoorového vyžití, díky čemuž představuje vhodnou destinaci pro firemní skupiny

· necelou 1 hodinu jízdy autem z Prahy anebo 2,5 h cesty z Brna

· video představující Zámek Zbiroh a jeho okolí: ZDE

· video ukazující přírodní krásy Křivoklátska: ZDE

· ve Zbirohu a celém Křivoklátsku je k dispozici téměř 5 000 ubytovacích lůžek 

· v této oblasti je v provozu hned několik velkokapacitních hotelů 3-4* kategorie 

· největší zdejší hotel nabízí přes 200 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 300 sedících osob

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

https://www.youtube.com/watch?v=klpawE-zRTg
https://www.youtube.com/watch?v=c_B6wSf69hY


· turistika, nordic walking, cyklistika anebo jízda na koni 

· vyhlídkové lety balónem, paragliding anebo tandemové seskoky padákem

· golf, paintball, střelnice, rybaření anebo rafting/kanoing na řece Berounce

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

  olympijské hry, orientační běh, geocaching, treasure hunt, tematické programy apod.)

AKTIVITY PRO FIRMY V KŘIVOKLÁTSKU

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

· středověké, folklorní, rytířské a řemeslné programy

· noc ve vězeňské kobce nebo střelba z historických děl, kuší, luků apod.

· v zámeckém parku: lanové centrum, minigolf, jízda na koních či terénních čtyřkolkách 

· závody dračích lodí, aquazorbing nebo slalom na vodní hladině (kajaky)

· motokáry, paintball, střelnice, lukostřelba, petanque či honitba

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ ZBIROHU


