Nabídka ubytovaní, stravy a volnocasovych aktivit
pro skolní skupiny a jine de tske kolektivy
Pro školy máme připraveny speciální nabídky s cenovým zvýhodněním. Můžeme nabídnout
jednodenní i vícedenní výlety, školy v přírodě, ubytování ve zrekonstruovaných objektech se stravou i
bez. Vše v klidných částech obce Jiřetín pod Jedlovou, CHKO Lužické hory.
V rámci jednotlivých aktivit Adrenalin parku Jedlová s dětmi pracují školení instruktoři, kteří se starají
o jejich bezpečí. Na své si přijdou také samotní pedagogové, kteří si buď mohou udělat chvilku volna,
nebo si mohou adrenalinové aktivity vyzkoušet také.
Naše ubytovací kapacity se nachází v blízkosti areálu Adrenalin parku, s kapacitou až 75 osob
(nabídka níže).

Nabídka jednotlivých atrakcí Adrenalin parku
(ceny jsou platné pro sezónu 2023)

Lanový park
• Určen dětem nejdříve od 2. třídy za doprovodu instruktorů, děti od 5. třídy chodí samostatně, instruktoři
dohlíží na jejich správné zajištění a bezpečnost. Máme zde 12 překážek ke zdolání ve výšce 5 – 7 metrů nad
zemí.
• Speciální cena: 170 Kč / osoba

Koloběžky
• Sjezd na koloběžkách od rozhledny Jedlová po značených trasách od 3 do 7 km pro děti od 11 let (od 5. třídy)
• Speciální cena zapůjčení koloběžky: 130 Kč

Obří houpačka
• Nejoblíbenější aktivita - jedná se o velkou houpačku pro dvě osoby, výška až 14 m. Prožijete volný pád,
přetížení i stav beztíže během pár vteřin.
• Speciální cena: 100 Kč / osoba

Lezecká stěna + krok do prázdna
• 10 m vysoká lezecká stěna na dřevěném sloupu se závěrečným krokem do prázdna (od 5. třídy)
• Speciální cena: 70 Kč / osoba

Skákací hrad
• Za pěkného počasí a v rámci možností nabízíme možnost využití skákacího hradu pro nejmenší děti do 4. třídy
• Cena dle domluvy 2000,- až 2500,- Kč/den

Nabídka vybraných balíčků za ještě výhodnější ceny
(možno vymýšlet různé kombinace)

Jednodenní školní výlet pro 2. stupeň ZŠ a SŠ


Lanový park + sjezd na koloběžkách + obří houpačka + lezecká stěna – 400,- Kč/osoba

Výlet pro 1. stupeň ZŠ


Lanový park + obří houpačka – 260,- Kč/osoba
(+ dětské lanové hřiště k dispozici zdarma, pod dozorem učitelského doprovodu)

Další možnosti balíčků aktivit


Lanový park + koloběžka + obří houpačka – 370,- Kč/osoba (nejoblíbenější kombinace)



Lanový park + koloběžka – 280,- Kč/osoba



Lanový park + obří houpačka + lezecká stěna – 310,- Kč/osoba



Obří houpačka + lezecká stěna: 150,- Kč/osoba

…další varianty dle přání naceníme

Na všechny aktivity doporučujeme sportovní oděv a sportovní obuv s pevnou podrážkou. Žádné řetízky,
prstýnky ani hodinky. Dlouhé vlasy je třeba stáhnout gumičkou.

Obědy
V rámci návštěvy Adrenalin parku nabízíme skupinám, které u nás nejsou ubytované, možnost stravování
v našem občerstvení u obří houpačky. Teplý oběd dle domluvy (jednotné jídlo pro skupinu, bez polévky) +
šťáva/čaj – 95,-až 105,- Kč/dítě 2. – 4. třída, 105,- až 120,- Kč/dítě 5. – 9. třída, SŠ (dle typu jídla).

Nabídka ubytování
(ceny jsou platné pro sezónu 2023)
Naše ubytování se nachází v osadě Lesné v Jiřetíně pod Jedlovou, cca 1,2 km pěšky nejkratší cestou od našeho
areálu Adrenalin parku (cesta mimo hlavní komunikace, zejména lesní nebo luční cesty).

Nabízíme dvě varianty ubytování:
1. Levnější varianta - v oploceném areálu nabízíme ubytování v hlavní budově s kapacitou 21 lůžek, dvou
přilehlých vybavených patrových chatkách s kapacitou 14 lůžek, samostatném pokoji ve vagonu pro 2 osoby a
dvou pravých mongolských jurtách pro celkem 10 osob. V této variantě tedy celkem až 47 lůžek.


Hlavní budova nabízí ubytování v 6 pokojích v 1. patře budovy (21 lůžek), pokojíky mají k dispozici
společné nově zrekonstruované koupelny na chodbě, oddělené pro kluky a pro holky. V přízemí
budovy je prostorná společenská místnost s kapacitou 45 míst k sezení, která slouží jako jídelna i jako
prostor pro hry s dětmi, k dispozici je zde kuchyňský kout (bez možnosti vaření). Ke společenské
místnosti jsou k dispozici další dámská i pánská WC.



Dvě patrové chatky (14 lůžek) přímo u hlavní budovy mají každá vlastní koupelnu a wc, kuchyňku,
v patře spaní pro 6 osob (2 ložnice, z toho jedna průchozí), v přízemí spaní pro 1 osobu. Chatky jsou
uvnitř po kompletní renovaci (rok 2020).



Pokoj ve vagonu pro 2 osoby je nový (2022), s vlastní koupelnou s wc.



mongolské jurty mají každá kapacitu 5 lůžek, jsou vybaveny postelemi a skříní, zavedena elektřina
(osvětlení a zásuvky), otevírací střecha = spánek pod hvězdami (za pěkného počasí), jurty nemají
vlastní sociální zázemí, děti chodí do hlavní budovy, nejsou vytápěny – k dispozici tedy pouze od
května do září

Primárně obsazujeme vždy nejprve hlavní budovu, ubytujeme skupiny od 15 osob, menší skupiny po dohodě
dle obsazenosti.

2. Dražší varianta – Pension Lesná (26 lůžek + 2 přistýlky) se nachází přímo naproti oplocenému areálu, jedná
se o nově zrekonstruovaný pension (2021) s 9 krásně vybavenými pokoji pro 2 – 4 osoby, každý pokoj má
vlastní koupelnu s WC, většina pokojů má vlastní kuchyňský kout a posezení. V přízemí objektu je společenská
místnost/jídelna pro celou kapacitu pensionu a k ní další dámské a pánské wc + salonek s dalšími 10 místy.
Venku je k dispozici pingpongový stůl, basketbalový koš, travnatá plocha pro hry.

Objekty se nachází ve velmi klidné části obce, mimo hlavní komunikaci, s přilehlými pozemky, v okolí lesy,
louky, zřícenina hradu Tolštějn, rozhledna Jedlová, stříbrná štola, Sportcentrum Jiřetín (s možností pronájmu
sportovišť) …
V celém areálu je k dispozici kvalitní Wi-Fi připojení.
Současně s ubytováním nabízíme školním skupinám také možnost celodenního stravování.

Ceník ubytování


Ubytování v areálu – hlavní budova, chatky, vagon, jurty
-



1 noc - 400,- Kč/osoba/noc
2 až 3 noci - 310,- Kč/osoba/noc
4 a více nocí - 290,- Kč/osoba/noc
Ubytování Pension Lesná

-

1 noc - 490,- Kč/osoba/noc
2 až 3 noci - 390,- Kč/osoba/noc
4 a více nocí - 350,- Kč/osoba/noc

Pedagogický doprovod - 10 platících dětí = 1x ubytování pro doprovod zdarma.

Ceník stravování
Možnosti stravování (pro obě varianty ubytování):


děti 1. – 4. třída
-



polopenze (snídaně, teplá večeře) – 175,- Kč/osoba
plná penze (3x denně – snídaně, teplý oběd, teplá večeře) – 275,- Kč/osoba
plná penze (5x denně – snídaně, svačinka, teplý oběd, svačinka, večeře) – 300,-Kč/osoba
děti 5. – 9. třída



polopenze (snídaně, teplá večeře) – 190,- Kč/osoba
plná penze (3x denně – snídaně, teplý oběd, teplá večeře) – 315,- Kč/osoba
plná penze (5x denně – snídaně, svačinka, teplý oběd, svačinka, večeře) – 345,-Kč/osoba
studenti středních a vysokých škol

-

polopenze (snídaně, teplá večeře) – 205,- Kč/osoba
plná penze (3x denně – snídaně, teplý oběd, teplá večeře) – 340,- Kč/osoba
plná penze (5x denně – snídaně, svačinka, teplý oběd, svačinka, večeře) – 370,-Kč/osoba

Stravování si hradí také pedagogický doprovod ve stejné výši jako děti.
Součástí nabídky stravování je vždy zajištěn také pitný režim.

Kontakt pro dotazy a objednávky ubytování, stravování i aktivity Adrenalin parku Jedlová:
-

e-mail: simona@sport-jedlova.cz , tel.: +420 722 233 322, +420 722 211 222

Rádi vám zhotovíme nabídku na míru, poradíme, vše ukážeme. Těšíme se na vás!

SPORTCENTRUM Jiřetín pod Jedlovou
Pro sportovní kluby, družstva, soustředění je v blízkosti našeho areálu možnost využití sportovišť Jiřetínského
sportcentra (15 – 20 minut procházkou mimo hlavní komunikace) - www.sportcentrumjiretin.cz
-

Fotbalové hřiště s přírodní trávou,
Univerzální hřiště s umělým povrchem,
Tenisové kurty
Beach volejbal
Minigolf
Atletická dráha
Hřiště s trávou III. generace s osvětlením

