
CENÍK

      Power Fan – skok volným pádem z výšky 
Power Fan  100 Kč / osoba   13 metrů s rychlým pádem 
   a jemným přistáním 

Double 120 Kč / osoba Double Big Swing – obří houpačka pro 2 osoby, 
Big Swing  která se zhoupne z výšky 13 metrů

Lezecká stěna  60 Kč / osoba / 15 minut Dvě stěny adrenalinové věže s umělou 
  100 Kč / osoba / 1 hodina horolezeckou stěnou s úchyty 

Adrenalin  290 Kč / osoba 1 okruh v lanovém parku 
challenge  + 1 atrakce na adrenalinové věži  

Malý tubing 20 Kč / jízda (min. 10 osob) Jízda v nafouknutých kruzích  

Velký tubing 40 Kč / jízda (min. 10 osob) Jízda v kruzích na dráze
   s klopenými zatáčkami 

Bobová dráha  60 Kč / 1 jízda (min. 20 osob)  Celoroční adrenalinová jízda na 
U Slona  dvoumístném bobu v délce přes 1 km 

     Hřiště s umělým povrchem na volejbal, 
Multifunkční ubytovaní v penzionu Terezka ZDARMA nohejbal, badminton a další sporty 
hřiště Terezka 2 hodiny / den Možnost zapůjčení sportovního
   vybavení 50 Kč/ ks

NÁZEV  cena / počet osob  popis

Dětské zážitkové 200 Kč / osoba do všech parků Mamutíkův vodní park,  
parky     Lesní zážitkový park, Pískový svět 

Mamutí horská  130 Kč / osoba (nahoru nebo dolů)   3 km dlouhá adrenalinová jízda až 12 metrů 
dráha  nad zemí plná zatáček a houpání

Letní sedačková  130 Kč / osoba (nahoru nebo dolů)  Cesta lanovkou k horské chatě Slaměnka 
lanovka    a Stezce v oblacích s možností využití 
   turistických tras v okolí  

Stezka  180 Kč / osoba  Dřevěná lávka do oblak v délce 710 metrů 
v oblacích jízda 100metrovým tobogánem  s adrenalinovými atrakcemi
  50 Kč / osoba a informačními tabulemi naučné stezky 

SVO s MHD / LD nahoru                    290 Kč / osoba

Sky Bridge 721 240 Kč / osoba Nejdelší visutý most na světě s naučnou 
   stezkou na zpáteční cestě

Stamichmanova  120 Kč / osoba (min. 10 osob) Podzemní štola a její prohlídka
štola  s možností zážitkové interaktivní hry

Horské koloběžky  220 Kč / osoba / 2 hodiny    Možnost projížďky po panoramatické trase  
  (min. 10 osob) s výhledy na masív Králického Sněžníku,    
   údolím a následně řeky Moravy

Lanový park  220 Kč / osoba (min. 15 osob)     4 trasy různých obtížností s vysokými 
  vysoké překážky překážkami, okruh s lanovými přejezdy 
                       120 Kč / osoba (min. 15 osob)         a dětský okruh 
  nízké překážky  


