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Balíček pro nejmenší
  věkové určení: MŠ, ZŠ (1. stupeň)

  časová náročnost: 5 – 7 hod

  cena: 350 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)

  harmonogram:
 9:00 – 11:30  Pískový svět - velké hřiště s horami zábavy

 12:00 – 13:00  Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným režimem 
  nebo z vlastních zásob

 13:00 – 17:00  Dětské zážitkové parky s programem 
  - Naučně zábavný pohádkový program 
  seznamující se 4 přírodními živly (voda, oheň, 
  vzduch, země) 
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Mamutíkovy zážitky 
s adrenalinem

  věkové určení: ZŠ (1. stupeň)

  časová náročnost: 6 – 8 hod

  cena: 520 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)

  harmonogram:
 9:00 – 11:30  Lanový park s programem (Zachraňte mamutíka 
  ze spárů lovců, Pašeráckou stezkou, S mamutíkem 
  na dobrodružné výpravě) – Programy plné
  adrenalinu, pohybu a řešení úkolů v lanovém 
  parku, na lezecké stěně a v blízkém okolí

 12:00 – 13:00  Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným režimem 
  nebo z vlastních zásob

 13:00 – 17:00  Dětské zážitkové parky - Mamutíkův vodní park, 
  Lesní zážitkový park, Pískový svět - velká hřiště 
  s horami zábavy
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Adrenalin v oblacích 
i mezi stromy

  věkové určení: ZŠ (1. i 2. stupeň), SŠ

  časová náročnost: 6 – 8 hod

  cena: 820 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)

  harmonogram:
 9:00 – 11:30  Lanový park s programem (Zachraňte mamutíka 
  ze spárů lovců, Pašeráckou stezkou, S mamutíkem 
  na dobrodružné výpravě) – Programy plné
  adrenalinu, pohybu a řešení úkolů v lanovém parku, 
  na lezecké stěně a v blízkém okolí

 12:00 – 13:00  Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným režimem 
  (výběr z 3 jídel) nebo z vlastních zásob

 13:00 – 13:30  Výjezd lanovkou
 13:30 – 15:30  Sky Bridge721 – adrenalinová procházka 95 m nad   
  zemí přes nejdelší visutý most na světě, 
  poutavá interaktivní naučná stezka cestou zpět

 15:30 – 16:00  Mamutí horská dráha - 3 km dlouhá adrenalinová 
  jízda až 12 metrů nad zemí plná zatáček a houpání
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Do štoly a přes hory
  věkové určení: ZŠ (1. i 2. stupeň), SŠ

  časová náročnost: 5 – 7 hod

  cena: 340 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)

  harmonogram:
 9:00 – 10:30  Výšlap po modré turistické trase ke štole

 10:30 – 11:30  Stamichmannova štola – uranová podzemní štola 
  a její prohlídka s využitím zážitkové interaktivní 
  hry pro mladší i starší návštěvníky

 11:30 – 12:30  Výstup na Slaměnku
 12:30 – 13:30  Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným režimem 
  nebo z vlastních zásob

 13:30 – 16:00  Horské koloběžky - projížďka po panoramatické 
  trase s výhledy na masív Králického Sněžníku, 
  údolím a následně podél řeky Moravy
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Projížďka za odměnu
  věkové určení: ZŠ (2. stupeň), SŠ

  časová náročnost: 6 – 8 hod

  cena: 740 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)

  harmonogram:
 9:00 – 11:00  Pěší výstup s výhledy po turistické trase od 
  parkoviště až ke Stezce v oblacích

 11:00 – 12:00  Stezka v oblacích - Dřevěná lávka do oblak 
  v délce 710 metrů s adrenalinovými atrakcemi 
  a informačními tabulemi naučné stezky

 12:00 – 13:00  Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným režimem 
  nebo z vlastních zásob

 13:00 – 15:30  Horské koloběžky - projížďka po panoramatické 
  trase s výhledy na masív Králického Sněžníku, 
  údolím a následně podél řeky Moravy
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Týmová výzva
  věkové určení: ZŠ (od 13 let), SŠ

  časová náročnost: 6 – 8 hod

  cena: 740 Kč/osoba (možnost oběda + 130 Kč/os)

  harmonogram:
 9:00 – 12:00  Pašeráci - Interaktivní teambuildingová hra 
  perfektně vytvořená pro horské prostředí 
  Dolní Moravy

 12:00 – 13:00  Oběd - hlavní chod s polévkou a pitným režimem 
  nebo z vlastních zásob

 13:00 – 16:00  Adrenalinová výzva v lanovém parku 
  1 okruh v lanovém parku + 1 atrakce na 
  adrenalinové věži


