Ceník kurzů David Kovařík - EXtreme EXperience 2010, ceny vč. DPH 19%,
Tel:+420 721755014, +420 603266630
http://www.exex.cz; email:info@exex.cz
Lezecké kurzy
Chcete si vyzkoušet co lezení vlastně obnáší? Máte chuť zjistit, co dokážete a kde jsou Vaše
hranice? Chcete vystoupit na vrchol skalní věže, zapsat se do vrcholové knihy a slanit zpět na
zem?
Cena zahrnuje veškeré potřebné vybavení a úrazové pojištění cena nezahrnuje vhodnou obuv a
dopravu.
Podmínky: Minimální počet 2 osoby, min. rozsah 2 hod, min. věk 6 let, pouze za vhodného
počasí.
Celodenní lezecký kurz
cena za osobu

Dospělí
1300 Kč

Děti 6-15 let
900 Kč

Chcete vystoupit na více vrcholů, vyzkoušet si dlouhé slanění? Chcete získat základní teoretické
a praktické zkušenosti?
Cena zahrnuje veškeré potřebné vybavení a úrazové pojištění
Cena nezahrnuje vhodnou obuv a dopravu
Sleva pro skupinu 4-6 osob 15%, pro 6 a více osob 20%
Podmínky: 5-6 hodin aktivního pohybu na skalách, min. věk 6 let, pouze za vhodného počasí
Nabízíme lezení s reprezentantkou a pětinásobnou mistryní ČR v lezení na obtížnost Editou
Vopatovou či reprezentantem a expedičním horolezcem ČR Ondrou Benešem!!!

Vícedenní lezecké kurzy
dvoudenní
pětidenní

Dospělí
2200 Kč
5000 Kč

Děti 6-15 let
1600 Kč
4000 Kč

Chcete strávit víkend nebo celý týden lezením na skalních věžích nebo umělé stěně S
rodinnou, přáteli ?
Cena zahrnuje veškeré potřebné vybavení a úrazové pojištění cena nezahrnuje vhodnou obuv
a dopravu
Sleva pro skupinu 4-6 osob 15%, pro 6 a více osob 20%.
Podmínky: Minimální počet 2 osoby, rozsah 5-6 hod. denně, min. věk 6 let.
Nabízíme lezení s reprezentantkou a pětinásobnou mistryní ČR v lezení na obtížnost
Editou Vopatovou či reprezentantem a expedičním horolezcem ČR Ondrou Benešem!!!

Via Ferraty v Německu
1 den 4-6 hodin

Dospělí
1300 Kč

Děti 6-15 let
900 Kč

Chcete si vyzkoušet via Ferraty (železné zajištěné cesty) obdobné jako v Dolomitech?
Nedaleko Drážďan máte možnost vše vyzkoušet a zažít na pískovcových skalách.
Podmínky:v ceně pojištění a vybavení, minimálně 2 osoby, nezahrnuje ubytování, stravu a
dopravu, ale rádi zajistíme!
Speleologické kurzy
Celodenní speleologický kurz
Dospělí
Děti 6-15 let
cena za osobu
1300 Kč
900 Kč
Chcete navštívit jeskyně ?
Chcete zažít nevšední zážitky z temného prostoru podzemního bludiště?
Cena zahrnuje veškeré potřebné vybavení + úrazové pojištění
Sleva pro skupinu 4-6 osob 15%, pro 6 a více osob 20%,
Podmínky: Min. počet 2 osoby. 4-6 hodin aktivního pohybu v jeskyních. Min. věk 10 let,
CELOROČNĚ!
Další kurzy
Cyklistické a pěší výlety
s průvodcem ( běžky, sněžnice )

Dospělí
cena za
skupinu

skupina do 10 osob - cena za skupinu
2500 Kč/ den
s vlastním kolem
skupina nad 10 osob - cena za
3500Kč/ den
skupinu s vlastním kolem

Děti 6-15 let
-

Trasy dle dohody. Např: Labské pískovce, Tisá, Sněžník, Rosenthal, Bielatal, Konigstein
Za zapůjčení kola účtujeme k ceně průvodce 200 Kč/os a den vč. dopravy kola na místo.
Běžky set – 400 Kč/den. Sněžnice 200 Kč.
+ PORADENSTVÍ MTB !! POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ PRO FIREMNÍ KOLEKTIVY ČI VÍCEDENNÍ CYKLO KEMPY. PUTOVÁNÍ ZIMNÍ
KRAJINOU NA BĚŽKÁCH ČI SNĚŽNIÍCH . VŠE POD VEDENÍM PROFESIONÁLNÍHO ZÁVODNÍKA.

Podmínky: Nejsou stanoveny. Vše na dohodě průvodce se skupinou. CELOROČNĚ!
MOŽNO DOPLNIT O TÁBOŘENÍ ! Ceny nezahrnují dopravu klientů, ubytování, stravu a
vstupné! Možnost doplnění pojištění úrazu - 50Kč/os/den
Down Hill – sjezd na kole
s profesionálem a jízda terénem
cena za osobu

Dospělí
1500 Kč/ den

Chcete zlepšit techniku v jízdě na horském kole?
Chcete zlepšit jízdu ve sjezdech a výjezdech?
Chcete porazit své soupeře na maratonech a XC závodech?

Děti 6-15 let
-

Lokality: např: Střižovický vrch, Komáří vížka, Buková hora,…
+ PORADENSTVÍ MTB . VŠE POD VEDENÍM PROFESIONÁLNÍHO ZÁVODNÍKA. Doporučujeme přilbu!
Podmínky: Minimálně 2 osoby + vlastní vhodné kolo pro sjezd a do terénu ( za zapůjčení
sjezdového speciálu účtujeme 400 Kč ), cca 4-6hodin.
Vše na dohodě průvodce se skupinou! Ceny nezahrnují dopravu, popř. ceny lanovek! Povinnost
doplnění pojištění úrazu - 50Kč/os/den.
Pobytový víkendový kurz
Polopenze, ubytování 2 noci www.refugio.cz ,
pojištění, aktivity, průvodci

2 osoby
7500 Kč

Balíček obsahuje ubytování v nově otevřeném penzionu Refugio s polopenzí, sportovní aktivity
jako je Kurz horolezectví či speleologie, tenis, saunu, kola. V případě nepříznivého počasí službu
turistických průvodců. Tento pobytový kurz nabízíme celoročně, protože lze libovolně jednotlivé
aktivity kombinovat.
Sleva pro skupinu 4 a více osob 10%
Podmínky: minimálně 2 osoby, Cena zahrnuje ubytovaní, pojištění, sportovní výzbroj. Cena
nezahrnuje dopravu a nápoje.
Teambuildingové, nebo survival
soutěže
1 až 5 dní

Dospělí

Děti 6-15 let

od1300 Kč

od1000 Kč

Připravíme pro Vás zábavné soutěže a hry v přírodě či na moři zaměřené na týmovou spolupráci
a silný prožitek. Chcete-li zažít maximální adrenalin, doporučujeme survival - soutěž s nutností
maximálního nasazení!! Vysoké lanové překážky, střelba, lukostřelba, lezení, sociální hry aj.
V případě zájmu zajistíme ubytování, dopravu i stravu + úrazové pojištění - lezení, survival,
jachting atd..
Podmínky: minimálně 4 osoby, nezahrnuje ubytování, stravu a dopravu, ale rádi zajistíme!

Teambuildingové odpoledne
1 odpoledne až třeba + 1 den

Dospělí
od 650 Kč

Děti 6-15 let
od 500 Kč

Připravíme pro Vás např. stmelovací odpoledne pro Vaši pracovní skupinu v přírodě zaměřené
na seznámení, stmelení a týmovou spolupráci a silný prožitek. V případě zájmu zajistíme
ubytování, dopravu i stravu + úrazové pojištění.
Podmínky: minimálně 8 osob, nezahrnuje dopravu, ale rádi zajistíme!
Škola lyžování a
snowboardingu
Cena za celou skupinu 1-5 osob
Individuální kurz – min. 2 osoby,
cena za osobu

Dospělí

Děti 6-15 let

2400 Kč/ den

2000 Kč/ den

900 Kč/os/ den

600 Kč/os/ den

Škola lyžování probíhá v Lužických či Krušných horách (Jedlová, Zadní Telnice, Bouřňák,
Klínovec, Komáří výška)
Zajistíme zapůjčení potřebného vybavení za ceny poskytovatele ( obvykle 350 Kč za lyžařský
set/osoba a den ). Doporučujeme přilbu!
V ceně není permanentka, doprava, strava, výzbroj. Cena obsahuje při poskytnutí osobních údajů
24 hod předem pojištění úrazu a trvalých následků.
Podmínky: Poskytujeme za dobrých sněhových podmínek! Jedná se o 5 hodinový blok
rozdělený obědem.
K

Jízda s malým psím spřežením pro
děti
Cena za osobu (dítě cca do 20 kg)

Děti 2-5 let
750 Kč/projížďku

Chcete pro děti nevšední zážitek se psím spřežením?
Jízdy probíhají na Cínovci se spřežením o 3 psech. Zajistíme potřebné vybavení. V ceně není
doprava.
Podmínky: Poskytujeme za dobrých sněhových podmínek! Jedná se o cca 1,5 hod zážitek ze
samotné jízdy. Lze doplnit o další aktivity jako jsou sněžnice či stavba iglú jako rodinný
program. Cena za dopolední či odpolední rodinný balíček ( 2 dospělí a 2 děti ) je 2500 Kč vč.
projížďky pro děti a potřebné výzbroje.
Střelba z luku
Cena za osobu

Dospělí
900Kč

Děti 6-15 let
750 Kč

Chcete si vyzkoušet střelbu z luku a osvojit si základy střelecké techniky bez zbytečných chyb
pod vedením trenéra? Lokalita po dohodě.
Cena zahrnuje veškeré potřebné vybavení a úrazové pojištění. Cena nezahrnuje dopravu.
Podmínky: Minimální počet 2 osoby, cca 2 hod, pouze za vhodného počasí.

