
ŠKOLNÍ PROGRAM - ČESKÝ RÁJ AKTIVNĚ I. (PO – ČT)

Nejoblíbenější školní outdoorový program. Určen školám, které do Českého ráje cestují vlastním autobusem. Vhodný pro 
školáky a studenty od 12 do 26 let. 

Program:

Min. počet osob ve skupině: 15. Cena: 2 080 Kč. Cena obsahuje: 3x ubytování v hotelu nebo penzionu, plnou 
penzi (od pondělního oběda do čtvrteční snídaně), zapůjčení sportovního materiálu, práci průvodců a instruktorů a DPH. 
Cena neobsahuje: pojištění a dopravu.

ŠKOLNÍ PROGRAM – ČESKÝ RÁJ AKTIVNĚ II. (PO – ČT)

Nejoblíbenější outdoorový program. Určen školám, které do Českého ráje cestují vlastním autobusem. Vhodný pro školáky 
a studenty od 12 do 26 let. 

Program:

Min.počet osob ve skupině: 15. Cena: 2 260 Kč. Cena obsahuje: 3x ubytování v hotelu nebo penzionu, plnou 
penzi (od pondělního oběda do čtvrteční snídaně), zapůjčení sportovního materiálu, práci průvodců a instruktorů a DPH. 
Cena neobsahuje: pojištění a dopravu

ŠKOLNÍ PROGRAMY – KOMBINACE ČESKÝ RÁJ/PRAHA (PO – PÁ)

Oblíbené kombinace aktivního pobytu v Českém ráji s návštěvou Prahy. Určen školám, které cestují vlastním autobusem. 
Vhodný pro školáky a studenty od 12 do 26 let. 

Program:

Min.počet osob ve skupině: 15. Cena: 2 730 Kč. Cena obsahuje: 4x ubytování v hotelu nebo penzionu (z toho 
1x v Praze), plnou penzi (od pondělního oběda do čtvrteční snídaně), zapůjčení sportovního materiálu, práci průvodců
a instruktorů, prohlídku Prahy s průvodcem (bez vstupů) a DPH. Cena neobsahuje: pojištění a dopravu.

Cestovní agentura Outdoor Discovery

1. Příjezd a ubytování
 Návštěvna skalního města
2. Rafting na Jizeře
 Horolezectví a slaňování

3. Volno nebo fakultativní program
 Hruboskalskem na horském kole
4. Odjezd nebo fakultativní program

1. Příjezd a ubytování
 Návštěva skalního města
2.  Lukostřelba
 Horolezectví a slaňování

3.  Rafting na Jizeře
 Hruboskalskem na horském kole
4.  Odjezd nebo fakultativní program

1.  Příjezd a ubytování
   Návštěva skalního města
2.  Rafting na Jizeře
 Horolezectví a slaňování
3.  Lukostřelba
 Hruboskalskem na horském kole

4.  Odjezd do Prahy, ubytování
 Prohlídka Prahy s průvodcem
5.  Volný program v Praze
 Odjezd nebo fakultativní program



Kontakt:

Cestovní agentura Outdoor Discovery 
Ostrovského 36b, 150 00 Praha 5

tel.: + 420 251 013 5614, fax: + 420 251 013 560

e-mal: mail@discovery.cz

www.discovery.cz

ŠKOLNÍ PROGRAMY – OUTDOOR CAMP (PO – PÁ)

Outdoorový program určený aktivním třídám, sportovním školám nebo skautským oddílům, s vlastní dopravou. Vhodný 
pro věkovou skupinu 15–30 let. Školám, které do České republiky cestují vlastním autobusem. 

Program:

Min. počet osob ve skupině: 15. Cena: 2 855 Kč. Cena obsahuje: 4x ubytování v hotelu nebo penzionu, plnou penzi 
(od pondělního oběda do páteční snídaně), zapůjčení sportovního materiálu.

RODINNÝ PROGRAM (NE – NE)

Návrh týdenního programu pro čtyřčlennou aktivní rodinu s vlastní dopravou. Účast v programu je podmíněna minimál-
ním věkem šesti let. Uváděné aktivní programy jsou polodenní, cyklovýlet je celodenní. 

Program:

Cena: od 11 695 Kč za čtyřčlennou rodinu. Cena obsahuje: 7x přenocování v hotelu nebo penzionu se snídaní, zapůjče-
ní sportovního materiálu, mapu Prahy, práci průvodců a instruktorů a DPH. Cena neobsahuje: pojištění a dopravu.

1. Příjezd a ubytování
 Návštěva skalního města
2. Rafting na Jizeře
 Skalní lezení
3.  Lukostřelba
 Orientační běh

4. Celodenní výlet na horských kolech Hruboskalskem
5. Slaňování, lanovka, přelanění
 Volný program, večer odjezd

1. Příjezd do Českého ráje, ubytování, setkání s průvodcem
2. Návštěva skalního města s průvodcem
3. Rafting
4. Cyklovýlet Hruboskalskem
5. Návštěva Prahy

6. Skalní lezení pro začátečníky
7. Lukostřelba
 Slaňování a lanovka
8. Ráno odjezd, případně fakultativní program


