
ŽĎÁRSKÉ VRCHY
A SEČ

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY
· v obou lokalitách je k dispozici zhruba 12 000 ubytovacích lůžek 
· v této oblasti je v provozu hned několik velkokapacitních hotelů 3-4* kategorie 
· největší zdejší hotel nabízí 230 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 380 sedících osob
· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

· CHKO Žďárské vrchy v kraji Vysočina je považována za jednu z posledních nedotčených oáz
  čisté přírody v srdci ČR a rovněž se jedná o mimořádně atraktivní oblast z hlediska sportovního
  i kulturního vyžití (naleznete zde např. centrum zimních sportů Nové Město na Moravě
  či poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zapsaný pod UNESCO)
· Sečská přehrada a CHKO Železné hory jsou největší a nejvyhledávanější rekreační oblastí
  v Pardubickém kraji, kde se návštěvníci mohou těšit na širokou nabídku sportovních aktivit
  na vodě i souši, návštěvu historických hradů a zámků, rozhleden či dalších atraktivních míst
· obě oblasti jsou od sebe vzdáleny 40-50 minut jízdy autem, resp. 2 h cesty z Prahy i Brna
· video ukazující vodní nádrž Seč z výšky: ZDE
· video představující CHKO Žďárské vrchy: ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=1STYOWPbmTM
https://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqo


· jachting, windsurfing, kiteboarding, půjčovna paddle boardů, šlapadel či pramic

· paintball, střelnice (vč. laserové), motokáry, horolezecká stěna nebo bowling

· turistika, nordic walking, cyklistika (elektrokola), jízda na segway, koloběžkách či koni

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

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

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ SEČI

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

· turistika, nordic walking, jízda na horském kole, terénních čtyřkolkách či koni

· orientační běh, geocaching, treasure hunt, triatlon, lanové centrum, rybolov apod.

· vyhlídkové lety balónem, paragliding anebo tandemové seskoky padákem

· paintball, střelnice (vč. laserové), lukostřelba, skalní horolezectví a slaňování

· ZIMA: firemní biatlon, běh na lyžích, lední hokej, ledosochání, jízda na psím spřežení atd.

AKTIVITY PRO FIRMY V CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY


