
ŽELEZNÁ RUDA
A VELKÝ JAVOR

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY
· obě lokality nabízí dohromady zhruba 5 tisíc ubytovacích lůžek (více na české straně) 
· nachází se zde mnoho horských chat a penzionů anebo i několik větších 3-4* hotelů
· největší 4* hotel nabízí téměř 250 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 210 sedících osob
· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

· Železná Ruda, horské městečko v severozápadním cípu Šumavy, se během staletí proměnilo
  ze zapadlé osady hluboko v lesích v oblíbené středisko rekreace a zimních i letních sportů
· Velký Javor (německy Großer Arber) je s výškou 1 456 metrů nejvyšší horou na německé
  straně Šumavy a bývá proto nazýván „Králem Bavorského lesa“ - díky moderní infrastruktuře
  a špičkovým podmínkám se jedná o nejoblíbenější zimní středisko v Bavorském lese
· obě lokality jsou od sebe vzdálené pouhých 12 km
· přes 2 hodiny jízdy autem z Prahy, resp. 4 hodiny cesty z Brna
· video představující přírodní krásy v okolí Železné Rudy: ZDE
· video představující středisko zimních sportů Grosser Arber: ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=NPTA93mOKPQ
https://www.youtube.com/watch?v=p2zZ7gH4cdY


· lyžování na téměř 12 km sjezdovek či běh na lyžích (desítky kilometrů upravených tras)

· v této oblasti jsou jedny z nejdelších sáňkařských drah v celém Německu (od 1 až po 3 km)

· biatlon v areálu Arber Hohenzollern, túry na sněžnicích či skialpech, zimní turistika apod.

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

  olympijské hry, slalomy, lavinové kurzy, mushing, tematické programy atd.)

ZIMNÍ AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ VELKÉHO JAVORU

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

· pěší turistika, nordic walking, horská kola či Bikepark Špičák (více sjezdových tras)

· návštěva Černého jezera nebo vrcholu Pancíř s následným sjezdem na koloběžkách

· měřené závody na slalomových kárách (400 m), lanové centrum či letní tubingová dráha 

· lety balónem, paintball, návštěva druhého nejvýše položeného pivovaru ve střední Evropě

· ZIMA: lyžování na téměř 8 km sjezdovek či běh na lyžích po zhruba 70 km upravených tras

· ZIMA: jízda na psím spřežení (mushing), snowtubing, túry na sněžnicích nebo skialpech

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ ŽELEZNÉ RUDY


