CENÍK AKTIVIT A PŮJČOVNÉ SNĚŽNÍK 2015

Lezecký instruktor-průvodce na Skalní lezení, Bouldering, Ferrata Pastýřská stěna Děčín:
200,-Kč/hod (objednávka vždy na 3 hod a více) pro 1-2 osoby, případně v doprovodu s dětmi
Instruktor aquaskipper s výcvikem na jezeře v Ostrově, nebo Barboře u Teplic
350,- Kč/hod pro 1-2 osoby, včetně zapůjčení a montáže zařízení
Vyzkoušejte si i Vy za asistence instruktora jízdu rychlostí až 20 km za hodinu po hladině na okřídleném stroji.
Plavidlo je poháněno zprvu pouze Vaší silou - lépe řečeno skákáním, později se přidá technika a Vaše jízda získá
na eleganci. Budete moci měnit rychlost jízdy, ostrost otáček, triky jako otáčky 180 či 360st.....je to na Vás 
Instruktor jízdy na kajaku, eskymácké obraty, na jezeře v Ostrově, nebo Barboře u Teplic, řece Labi, nebo
Bílině
200,- Kč/hod pro 1-2 osoby
Instruktor skitouringu a skialpinismu 200,-Kč/hod/osoba v oblasti Sněžník, Telnice, Bouřňák (Mikulov u Teplic),
Krkonoše
Instruktor chození po laně, slackline 200,-Kč/hod/1-2 osoby
Instruktor točení a fireshow 1.500,- Kč/3hod základní kurz/1-2 osoby, včetně vybavení + cena oleje
Fireshow při jakékoliv večerní příležitosti 800,- Kč/20min
www.fireshowstep.cz
Instruktor kitingu (na zemi, na sněhu - lokalita Telnice-Adolfov, Klínovec, na vodě - Nechranická přehrada,
Německo Rujana, Eurosee), včetně zapůjčení komplet vybavení - cena na dotaz
Výuka základům zdravotní a relaxační masáže pro partnerskou a rodinou péči 400 Kč/hod/1-2 osoby
Zážitkový minikurz základů přístrojového potápění v biojezírku u chalupy čp. 50 Sněžník, 450,- Kč/hod/osoba,
včetně zapůjčení vybavení (dýchací automaticka, tlaková lahev se vzduchem, vztlakový žaket, maska, neopren,
zátěž)

Půjčovné (pokud alespoň částečně využití služeb instruktora):
Bouldering 250,- Kč/den (bouldermatka, 2 helmy, bouldertopo-oblastní tištěný průvodce)
Skalní lezení komplet 350,- Kč/1-2osoby/den (2 helmy,2 sedáky,lano,jištění,karabiny,2 odsedávky s karabinou)
Ferrata lezecký a bezepčnostní komplet 200,-Kč/osoba/den (ferratový set, helma, odsedávka s karabinou)
Slackline pro začátečníky i pokročilé 200,- Kč/den
Kajak komplet 350,- Kč/den (kajak, pádlo, vesta, helma)
Lyžařský komplet na skialp, skitouring 300,- Kč/osoba/půlden (skialpové lyže, stoupací pásy s pouzdrem, možno
i skialpové boty, nebo vlastní lyžařské)
Potápěčský komplet 300,-Kč/půlden/1-2 osoby (dýchací automaticka, tlaková lahev se vzduchem, vztlakový
žaket, maska, neopren, zátěž)
GPS navigace s turistickými body, zajímavostmi a geocashingem 300,-Kč/den

Doprava autem - instruktor, vybavení (např. ferrata Děčín, řeka Labe, Bílina atd), tak 3,- Kč/km, výchozí bod
Sněžník (aktivita v oblasti Sněžník,Ostrov, Tisá se neúčtuje doprava)

