Dobrý den,,
v této nabídce bychom Vám rádi představili naše letní aktivity (pohodové
i adrenalinové), které je možné provozovat ve Špindlerově Mlýně a blízkém okolí.

Programová nabídka:
Lanový park s houpačkou
Segway
Terénní koloběžky
Přemostění
Slaňování
Lezení
Čtyřkolky
Rafting
Lukostřelba
Paintball
Tandem paragliding
Paraglidingový minikurz
Trikke
Cyklo MTB výlety
Pěší turistika + Nordic walking
Jízda na koni
Rybaření
Bungeerunning
Vyhlídkové lety
Bobová dráha
Zorbing
Nízké a vysoké lanové překážky, tenis, squash, golf, teamové
aktivity, bodypainting, cattering, zorbing a jiné…
FIREMNÍN AKCE A ŠKOLENÍ
Nepotřebujete nic, než odhodlání, chuť a dobrou náladu…

s houpačkou

ve

výšce

17

metrů

+

vertikální

síť

s volnou kládou, + případně Jákobův žebřík, či segway.
Výzva, adrenalin a vlastní hranice zde hrají hlavní roli. Překážky
založené

na

odvaze,

překonání

sama

sebe

a spolupráci zúčastněných.
Obří houpačka – „stav beztíže a opojné přetížení“
na jedné z nevyšších houpaček v Evropě.
Jákobův žebřík – spolupráce ve dvou, nebo třech je
velmi cenná, protože bez ní se nahoru nedostanete.
Jištění zajišťují, buď členové týmu, nebo naši vyškolení
instruktoři.
Vertikální

sít

s kladinou

–

přejít

kládu

zavěšenou

ve 13 metrech bez jiné opory, to je opravdu výzva.
Bungeetrampolína

–

vyzkoušejte

si

různé

akrobatické

skoky

bez rizika pádu...
Segway - vyzkoušejte si netradiční jízdu na speciálním vozítku,
k jehož pohybu není třeba lidské síly – ovládá se pouze nakláněním
řidiče vpřed a vzad.
Cena:
Obří houpačka – 250,- Kč/osoba/skok
Ostatní překážky á 100,- Kč
Trampolína – 50,- Kč/5 min
Segway - 190,- Kč/10 min
V ceně:

instruktor,

potřebný

jistící

a

bezpečnostní

Vyzkoušejte si sjezd na terénních koloběžkách z hřebenů
Krkonoš - horská kola už jsou nuda. Lanovkou dorazíte na vrchol
Medvědína a odtud sjíždíte za doprovodu insturktora po lesních a
štěrkových cestách.
Start: z lanového Adventure parku nebo od kanceláře Yellow point.
Cena: 350,- Kč /os.
V ceně: instruktor, koloběžka, helma, lístek na lanovou dráhu
Program: cca 1hod 30 min

materiál.

...přicházíte k okraji skály, lehce Vás šimrá okolo žaludku,
srdce

se

Vám

dere

až

do

krku.

Instruktor

odpočítává

...3...2...1... skoč! Vy mu bezmezně věříte, děláte poslední
krok a ...Po chvilce se vzpamatováváte a cítíte jak nabíráte
rychlost, vítr hvízdá kolem uší a již je tu bezpečné přistání na
protější

straně

údolí.

Přijďte

to

taky

zkusit!

Prostě

ADRENALINOVÁ INJEKCE.
Pro osoby od 2 do 99 let.
Cena: 150,- Kč/ 1 jízda / 1 osoba

Permamentka: 500,- Kč / 5 jízd

V ceně: materiál a instruktorovy rady ☺
Místo: přehradní hráz Labská – Špindlerův Mlýn.

Základy slaňování snadno a rychle. Na přehradě
Labská ve Špindlerově Mlýně se naučíte používat základní
slaňovací pomůcky a spouštět se na laně po 35 m dlouhé
stěně hráze pro Vás nebude již žádný problém. Stačí jen
udělat ten první krok a …
Jako bonus je pro Vás připraveno 1x přemostění.
Cena: 150,- Kč /1x slanění – bez bonusu
Výuka: 580,- Kč/os – od 5 osob
V ceně: instruktor, potřebné vybavení a bonus přemostění

Seznámit

se

nejen

s

materiálem,

základními

technikami skalního lezení, ale hlavně vyzkoušet si pocit
lezce

a

odporovat

gravitačním

zákonům

je

cílem

programu. Minibusem na skály u Strážného a zpět nebo
lezecká stěna ve Špindlerově Mlýně.
Cena: záleží na počtu osob
640,- Kč / os. (od 5 osob)
V ceně: instruktor, potřebný materiál, doprava.
Celodenní program: cca 10:00 – 16:00

Na kole se prohání
skoro každý, ale zkuste to na čtyřech najednou. Výlet na
motorových čtyřkolkách s instruktorem – průvodcem po
Špindlerově Mlýně a okolí pro Vás bude zážitkem na jaký
se jen tak nezapomíná. Celodenní výlety a akce
organizujeme v podkrkonoší i po celé ČR.
Požadavek – řidičský průkaz na automobil.
Pro neřidiče je tu však možnost svézt se, neboť čtyřkolky
jsou dvoumístné.
Výlet na Špindlerovu boudu, cca 1,5 hod
Cena: 1500,- Kč/os, cena zahrnuje povolenku
na vjezd do KRNAPu
60km výlet do Podkrkonoší – Vrchlabí a okolí,
cca 2 hod.
Cena: 2000,- Kč /os
Dle dohody i celodenní výlet do Podkrkonoší s obědem.
Cena za druhou osobu na čtyřkolce: 300,- Kč
Cena zahrnuje: instruktora – průvodce, čtyřkolku, helmu, servis.

Velmi lehký rafting vhodný i pro rodiny s dětmi na řece
Jizeře. Pěkný a pohodově strávený den v objetí Chráněné
krajinné oblasti Český ráj. Minibusem do Malé skály,
projížďka na Jizeře – možné občerstvení po cestě a
busem zpět.
Pohoda na vodě, aneb jak ovládat loď a co s námii
řeka udělá.
Celodenní program: cca 10:00 – 16:00
Cena:

620,- Kč /os. (min. 4 osoby)

V ceně: instruktor, doprava, potřebný materiál.

Výuka

základů

lukostřelby

pod

vedením

zkušeného

instruktora - není důležité trefit střed, ale vyzkoušet si něco
nového.
Cena: 500,- Kč/os /1 hod.
V ceně: instruktoři, potřebný materiál a dobrá rada

Akční hra, při které zapomenete na všechno. Ačkoliv
zdánlivě fyzicky náročné, nicméně totální odpočinek a
uvolnění můžete zažít při této takticky strategické hře.
Vhodné pro menší skupiny a jednotlivce.
Cena: 590,- Kč / osoba / hodina, min. 4 osoby
Cena zahrnuje: zapůjčení PB zbraní, ochranný oděv,
chránič očí a hlavy, střelivo (100 ks kuliček), instruktor rozhodčí, každá další kulička – 2 Kč
Poznámka: minimální věk je 18 let.

Během seznamovacích letů na tandemovém padákovém kluzáku s kvalifikovaným
pilotem

můžete obdivovat krásy Krkonoš a Špindlerova

Mlýna z ptačí perspektivy. Dle podmínek se létá z
Medvědína, nebo Plání nad Špindlerovým Mlýnem.
Potřebujete jenom trochu odvahy a zkusit to…
Cena: 1780,- Kč/os. (min. 2 osoby)
1860,- Kč/os.
V ceně: instruktor, potřebný materiál
Možnost letu je závislá na počasí.

Chcete začít létat a nevíte jak? Tohle je nejlepší cesta jak
si to bezpečně vyzkoušet. Během těchto kurzů se seznámíte se
základy létání, startů a přistání, a to na velice bezpečných
padákových kluzácích. Doba trvání cca.5 hod.
Cena: 1100,- Kč / os. (min. 5 osob)
V ceně:doprava, výuka, instruktor, potřebný materiál.

Novinka posledních let nejen pro dospělé. Vyzkoušejte si
sjezd na trikku ze Špindlerovy boudy v doprovodu instruktora. Na
hřeben tvořící hranici s Polskem budete dopraveni minibusem
společnosti Yellow point a po krátké instruktáži se můžete vydat
na 10km dlouhý sjezd.
Cena: 390,-czk/1 os.
V ceně:doprava, výuka, instruktor, potřebný materiál.

Cyklo MTB výlet v horském terénu z Medvědína na Benecko
a zpět, k boudě u Bílého Labe, přes Krásnou Pláň do Strážného a
zpět apod. Je možné vyjíždět z údolí (pro náročnější a zdatnější),
nebo vyjet lanovkou a pokračovat přes hřebeny s následným
sjezdem zpět do Špindlerova Mlýna. (výběr trasy záležíí na Vás)
Cena: dle počtu osob
520,- Kč / os. (min 5 osob)
V ceně: instruktor, horské kolo, helma – v případě výjezdu lanovkou, je nutné připočítat
cenu lanovky 60,- Kč / os.

a) výstup na nejvyšší horu České republiky - Sněžku 1602 m.
Autobusem do Pece pod Sněžkou, odtud lanovkou na Sněžku a pěšky zpět přes Luční
boudu, kde je možnost zastávky na oběd, do Špindlerova Mlýna. (cca 10 – 15 km)
b) K pramenu Labe - výlet k místu, kde pramení jedna z největších evropských
řek Labe. Lanovkou na horu Medvědín, dále k pramenu Labe a přes Labskou boudu a
Labské vodopády zpět (cca 15 km).
Cena: v závisloti na počtu osob
350,-/os. (min 5 osob) + lanovka

Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně
navrženými holemi, která přináší velice efektivní pohyb a
snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondici bez ohledu na věk,
pohlaví, nebo aktuální fyzickou kondici.
Nordic Walking může být až o 46% efektivnější než klasická chůze. Záleží na intenzitě
cvičení, která vychází z intenzity práce horních končetin, nikoliv z rychlosti chůze. Proto
můžou spolu v jedné skupině trénovat lidé různého věku i fyzické kondice.
Cena: v závislosti na počtu osob
390,-kč/ 1 os. (min. 5 osob)

Odjezd na stáje na Strážném nebo na Kněžicích projížďka, nebo výuka jízdy na koni a busem zpět do
Špindlerova Mlýna. Půldenní program, který lze kombinovat i
s lezením, výletem na kole, přemostěním, nebo slaňováním.
Cena: 500,- Kč /os. / hodina na koni
V ceně: jízda, nebo výuka na koni, instruktor.

Ještě za svítání, ale také třeba až odpoledne vycházíte se zkušeným průvodcem
k rybníku, nebo k pstruhové řece. Odpočinek, zábava, poučení a vzrušení z lovu – vše
v jednom. Průvodce, povolenky, materiál i eventuální doprava k různě vzdáleným
lokalitám

zajištěna.

Pokud

klient

nechytí ani jednu rybu, platba za
průvodce se vrací v plné výši.
Ceny:

Povolenky

Průvodce

Pstruhová

Mimopstruhov

1 osoba/ den

1100 Kč

800 Kč

2 osoby/den

1600 Kč

1300 Kč

3 osoby/den

2000 Kč

1600 Kč

4 osoby/den

2300 Kč

2000 Kč

5 osob/den

2500 Kč

2200 Kč

DOSPĚLÍ

DĚTI

jednodenní pstruhová

600 Kč

500 Kč

týdenní pstruhová

1300 Kč

800 Kč

jednodenní mimopstruhová

800 Kč

400 Kč

týdenní mimopstruhová

1100 Kč

600 Kč

Materiál: zapůjčení materiálu na osobu a den..........................350 Kč
Doprava: doprava k různě vzdáleným lokalitám…………………………2Kč / 1km

Běh na gumovém laně – úkolem účastníků je prokázat
maximum svých sil a natáhnout silné gumové lano na co
nejdelší vzdálenost. Pouze pro skupiny – nejlépe v balíčku
aktivit.

Lety v letadlech či vrtulníku
Letecký

výlet

nad Krkonošemi a okolím

v různých typech letadel.
Vrtulníky Robinson R-22 a R-44
Dvou nebo čtyřmístné vrtulníky jsou žhavou
novinkou v naší nabídce. Velmi luxusní zážitek lze
klientům nabídnout téměř kdekoliv. Naši zkušení
piloti Vám zajistí letový program přímo na míru.
Přistání i odlety jsme schopni naplánovat přesně dle
Vašich požadavků a potřeb, dle harmonogramu
programu tak, aby nebyla narušena jeho plynulost.
Cena: dohodou
Viva

–

nový,

celokompozitový

dvoumístný

motorový

ultralehký

větroň. V případě

příznivého letového počasí využívá termiky. Viva je větroň, ve kterém klient sedí vedle
pilota.
Cena: 3000,-Kč / letová hodina

C

172

Skyhowk

-

Jednomotorový

4

místný

hornoplošník určený pro výcvik, vyhlídkové lety a
sportovní létání, nebo
MX 7 Maule - Jednomotorový 4 místný hornoplošník
určený pro vyhl. lety, vlekání větroňů a transparentů.
(popř. L 200 Morava)
L 13 SW Vivat - Dvoumístný motorový kluzák.
Cena: 3500,-Kč / 3 osoby ve třímístném letadle
1600,-Kč/ 2 osoby v dvoumístném kluzáku
Cena zahrnuje: vyhlídkový let v délce trvání cca 30 min.
(déle dle dohody), letadlo i pilot ☺

Netradiční zážitek z průjezdu 22 zatáček přes 3
terénní zlomy...
Cena: 80,-Kč
Cena zahrnuje: jednu jízdu na bobové dráze…

Vyzkoušejte si „kutálení“ dolů ze svahu v obřím plastovém míči o průměru 3,5m...
a nakonec pád do přehradní nádrže……..to je ten správný adrenalin!
Cena: 490,-Kč 1 jízda (1 nebo 2 osoby) 1X EXTRA PŘEMOSTĚNÍ ZDARMA
790,-Kč 2 jízdy (1 nebo 2 osoby) 2 X EXTRA PŘEMOSTĚNÍ ZDARMA

Firma Yellow Point pro Vás připravila také zvýhodněné balíčky aktivit,
kde si každý může vybrat aktivity dle vlastního zájmu a chuti a ještě na tom
ušetřit. Jedná se o následující Adrenalinové koktejly:

Adrenalinový koktejl 1:
Obří houpačka v Adventure parku

(1x)

Sjezd na terénních koloběžkách

(1x)

Lukostřelba nebo přemostění

(1x)

Cena: 700,- Kč / 1 os.

Adrenalinový koktejl 2:
Terénní čtyřkolky
Paintball
Přemostění
Cena: 2 590,- Kč / 1 os.

Adrenalinový koktejl 3:
Namíchejte si svůj koktejl dle chuti
Minimálně 3 aktivity
Maximálně 99 aktivit
Cena: Sleva 10% na všechny aktivity

(1x)

.
Společnost Yellow point Vám však nabízí i další sportovní aktivity také
v rámci FIREMNÍCH AKCÍ – ŠKOLENÍ, EVENTŮ, AKCÍ PRO PARTNERY,
FAMILY DAYS apod., jako např. nízké a vysoké lanové dráhy, tenis, squash,
golf, teamové aktivity (tzv. icebrakers a dynamics zaměřené na posílení důvěry a
odbourání ostychu v týmu), bodypainting, cattering, a jiné.

Yellow Point s.r.o., Svatopetrská 278, 543 51
Špindlerův Mlýn
tel.,fax.: +420 499 433 505, mobil: 603 553 205
www.yellow-point.cz IČO: 26 13 32 37 37
info@yellow-point.cz DIČ: CZ-26 13 32 37

Dear Sirs,
Attached please find our offer of summer activities available in Špindlerův Mlýn
and its surroundings. The activities range is from easy ones to “thrilling with
adrenaline”.
Program offer:
Adventure rope park with Giant swing
Segway
Downhill terrain scooters
Bridging
Rappelling
Rock climbing
Quadrange
Rafting
Archery
Paintball
Tandem Paragliding
Paragliding Mini-course (short introductory courses)
Trikke
Mountain bike Trips
Hiking + Nordic walking
Horseback Riding
Fishing
Bungeerunning
Sightseeing flights
Zorbing
Low and High Ropeways, Tennis, Squash, Golf, Bodypainting,
cattering, and others…
OUTDOOR – INDOOR TRAINING - EDUCATION
All you need is determination, will, and good mood…

with Giant swing in the hight of 17 m.

A high rope park with barriers high in the air – group
activities at a height of 17m above ground based on
teamwork, courage and overcoming your fear.
Giant swing - "micro gravity and tempting
overload" is something you haven´t
experienced yet - 16m-high swing is one of the
highest swings in Europe.
Bungee trampolin- Try all acrobatic
jumps without a risk of fall.
Jacobs ladder – teamwork is very
important here. Alone you will get nowhere.
Vertical net with balancing bar – vertical net with
the balancing bar in 13 m above the ground...it is a big
challenge.
Segway Human Transporter is the first of its kind self-balancing

personal

transportation

designed

to

go

anywhere you go. The Segway requires no special skills (it takes
care of the balancing on two wheels part) and virtually anyone can use one.
Price: Giant swing – 250,- CZK/ 1 jump
Bungeetrampoline– 50,- CZK / 5min
Segway - 190,- CZK / 10 min
Other hurdles: 100,- CZK/ 1 person
Including: instructor,secure equipment

Try a terrain-scooter downhill from Krkonoše ridges –
mountain bikes are history! A new experience for everyone!
Start is in Yellow Point office or in Adventure Park.
Program: approx. 1 hour and 30 minutes
Price: 350,- CZK / person

Motto:

…

approaching

a

rock

edge,

butterflies in your stomach, your heart is in your
neck.

The

instructor

starts

the

countdown…3…2…1…Jump! So you trust him and
do the last step and… after a while you wake up
again, feel the gaining speed, the wind whistling in
your ears, and suddenly comes a safe landing on
the other side of the valley. Nothing more to say,
just come and try it! It’s really cool,
simply AN ADRENALINE INJECTION.
Location: Labská dam, Špindlerův Mlýn
Price: 150,- CZK / 1 ride
Ticket for 5 rides: 580,- CZK

Quick and easy introduction to rappelling. You will learn
how to use basic equipment for rappelling on the Labská
dam in Špindlerův Mlýn, and getting down a 35-m wall will be a piece of cake.
Just do the first step and…
You’ll get one free bridging ride as a bonus.
Price: 150,-CZK/1x rappelling – in this case no bonus
Training: 580,- CZK / person ( min. 5 persons)
Including: instructor, safety equipment and bonus 1x bridging

The aim is not only to familiarize yourself with material and basic climbing
techniques, but also to see what the climber’s feeling is about when resisting
gravitation laws. Take a minibus to rocks near Strážný and back.
Price: 640,- CZK / person (min.5 persons)
Including: instruktor, safety equipment, transport

Trips on motor quad bikes with a guide in Špindlerův Mlýn and its surroundings is
going to be the kind of experience that you´ll never forget. We organise these
trips in foothills of Krkonoše and other locations too.
Request – driving licence for the driver, the second person
on the quad doesn´t need driving licence.
Program:
Trip to “Špindlerovka” on Czech – polish border.
Price includes entry permit to national park.
Price : 1500,- / 1 person
60km long trip to Vrchlabí and its surroundings, cca 2
hours
Price : 2000,- / 1 person
+300,-CZK for 2nd person on 1 guad.
Including: instructor, quads, helmet, service

Very easy rafting, also for families with children. Nice and
relaxing day on the river, surrounded by beautiful
protected countryside area Czech Paradise. Take a
minibus to Malá Skála, rafting on the Jizera River –
possible refreshment – and back.
Learning how to control a boat and what to expect
from river.
Price:

620,-CZK / person. (min. 4 pers.)

Full day program: approx. 10:00-16:00
Including: instructor, transport, equipment

An introductory lesson of archery by an experienced
instructor – hitting a target is not the goal; what matters is
trying something new.
Price: 500,- CZK/ 1 person / 1 hour
Including: instruktor, equipment

Paintball became very popular adrenaline sport where
being in condition is as important as have the ability to
make the right decision on time. Paintball let everyone
see that it is not hard to win as well as fail at the same
time.

What

a

exciting

adventure

and

great

entertainment! It is played in the open air in very nice
surroundings.

High-quality

instructors are provided.

equipment

and

skilled

Price: 590,- CZK / person / 1 hour
Min. 4 persons, (age minimaly 18 years old)
Including:

paintball equipment, safety mask, protective clothing, 100 shots

(each other shots cost 2,- CZK), guide.

Flying with an experienced pilot, you can
admire the beauties of Krkonoše and Špindlerův
Mlýn from a bird’s perspective. Depending on
weather conditions, the flights are from
Medvědín or Pláně above Špindlerův Mlýn.
All you need is a bit of courage and a desire to
try…
Price: 1780,- CZK / person (min. 2 persons)
1860,- CZK / person
Including: instructor, equipment
Available: everyday depending on weather

Do you wish to start flying but don’t know how?
This is the best way for a safe trial. During these
courses, basics of paragliding are introduced on
very safe paragliding gliders. Take a minibus to the
practice spot, have a three to five-hour lesson, and
take the minibus back to Špindlerův Mlýn.
Price : 1100,- CZK / person (min. 5 persons)
2000,-CZK / person
Including: instructor, equipment, transport

News of this year not only for adults. Try
downhill

on

trikke

from

Špindlerova

bouda

accompanied by instructor. On ghats of Giant
Mountains forging border with Poland you will be
transported by minibus of Yellow point company.
After short instructions you can set out on 10 km
long downhill.
Price: 390,-CZK / person
Including: instruktor, equipment, transport

MTB trip in a mountain terrain
-

From Medvědín to Benecko and back

-

To the mountain hut at Bílé Labe

-

Via Krásná Pláň to Strážný and back

Possibilities are ether to start in the valley (for
advanced riders) or to take a chairlift, ride over mountain
ridges and take a downhill back to Špindlerův Mlýn (it’s up to
you to choose your route).
Price: 520,- CZK / person (min. 5 persons)
Including: bike, instructor, helmet, in the case of using chair lift it is necessary to
add 80,- CZK

a) To the summit of Sněžka (1602 m), the
highest mountain of the Czech Republic. Take a
minibus (a bus for bigger groups available) to Pec pod
Sněžkou, take a chairlift up to the summit; a hike via
mountain hut Luční bouda (lunch) back to Špindlerův
Mlýn (10-15 km hike)

b) To the Elbe springs – a hike to the springs of Elbe, one of the biggest
European rivers. Take a chairlift up to Medvědín, hike to the Elbe springs, via
mountain hut Labská bouda and Elbe waterfalls back to Špindlerův Mlýn (approx.
15 km)
Price: 350,- CZK/person (min. 5 persons)
+ chair lift

Nordic

walking offers the positive training effects of

walking combined with the total-body exercise advantages of cross-country
skiing. The result is a total body workout. Compared witr regular walking, Nordic
walking involves applying force to the poles with each stride. Nordic walkers can
use more of their body (with greater intensity) and receive stimulation not as
present in normal walking for the chest, lats, triceps, biceps, shoulder,
abdominals and other core muscles.
Price: 390,-CZK / 1 person (min. 5 persons)

Transportation to stables close to Strážný, a
ride or a riding lesson, transportation back. Halfday program, possible to combine with climbing,
MTB trip, bridging or rappelling
Price: 500,- CZK / person / 1hour ( do not incl.
transport to stables)

Together with an experienced instructor, you can set on the way at the
sunrise or even during the afternoon, and walk to lake or river. Relaxing,
enjoyment, learning experience and hunt excitement – all in one.

A guide,

permissions, equipment and transportation (for more further localities) will be
arranged.

Prices:
PERMITS

ADULTS

One day - Trout locality

600 CZK

CZK 500

A week - Trout locality

1300 CZK

CZK 800

One day

800 CZK

CZK 400

A week

1100CZK

CZK 600

Equipment rental per person and day …….. CZK 350,Transportation to different localities … 2,-CZK/km

Guide

Trout locality No-trout locality

1 person /day

CZK 1100

CZK

800

2 people /day

CZK 1600

CZK 1300

3 people /day

CZK 2000

CZK 1600

4 people /day

CZK 2300

CZK

2000

5 people /day

CZK 2500

CZK

2200

Run on the elastic cable – challenge is to show
maximum of your power and wind up powerfull elastic
cable on the longest way. Just for the groups, the best
combination in favourable packs.

CHILDREN

Sightseeing flights over Krokonose and surroundings in diferent types of
airplanes
Helicopter Robinson R-22, R-44
Brand new in our offer – two or four
seat helicopters. We are able to organize
those luxurious flights almost anywhere. Our
experienced pilots will create a program best
for you. We will plan the starts and landings
so that they suit all your needs and plans.
The price: negotiated price
Viva – the new two seat ultralight
composite motor sail plane. In good weather
conditions this glider uses the thermic to fly.
In this type of glider the client sits next to the
pilot.
The price: 3000,- CZK / flying hour

Sightseeing flights are recommended
to those who are interested in flying and wish to fly, however, do not own a pilot
licence.
The price:
3500,- CZK / 3 persons in three seats plane
1600,- CZK / 2 persons in two seats plane

Bob-sleigh ride in Špindlerův Mlýn can be
participated by children from the age of two to adults
of any age. According to your choice you can ride either
single, or in doubles with your children or friends. Bobsleigh run in Špindleruv Mlýn is operating since 1997 and
with technical parameters is one of the most attractive
projects of the bob-sleigh in a world.
The price: 80,- CZK / 1 ride

Try to roll down from the hill in the giant plastic
ball
(diameter 3,5m) and on the end to fall in the dam…
that is the right adrenalin!
Price: 490,- Kč 1 roll (1 or 2 person)

PLUS 1 OVER-BRIDGING FOR FREE!
790,- Kč 2 rolls (1 or 2 person) Plus 2 over-bridging for free!
PLUS 2 OVER-BRIDGING FOR FREE!

Yellow Point Company also offers you other sport activities within
COMPANY EVENTS - TRAININGS, EVENTS FOR PARTNERS, FAMILY DAYS
etc., such as for example low and high ropes courses, tennis, squash,
golf, team activities (known as „icebrakers“ and „dynamics“ focused on
empowering

the

team

trust

bodypainting, catering and more.

and

easing

off

the

bashfulness),

The company Yellow point prepared for you also Favourable packs of
activities, where everyone can choose activities according to his/her interest and
flavour and even save on it.

Adrenaline cocktail 1:
Giant swing in Adventure park

(1x)

Terrain scooters

(1x)

Archery or bridging

(1x)

The price: 700,-CZK / 1 person

Adrenaline cocktail 2:
Terrain scooters
Paintball
Bridging

(1x)

The price: 2 590,-CZK / 1 person

Adrenaline cocktail 3:
Mix your own cocktail how you wish
Minimally 3 activities
Maximally 99 activities
The price: Discount of 10% for all the activities

Yellow Point s.r.o., Svatopetrská 278, 543 51
Špindlerův Mlýn
tel.,fax.: +420 499 433 505, mobil: 603 553 205
www.yellow-point.cz IČO: 26 13 32 37 37
info@yellow-point.cz DIČ: CZ-26 13 32 37

Guten Tag,
in diesem Angebot möchten wir Ihnen gerne unsere Sommeraktivitäten (sehr ruhig aber
auch Adrenalinaktivitäten) vorstellen,
rstellen, die Sie in Špindlerův Mlýn und seiner nahen
Umgebung betreiben können.

Programmangebot:
Adventure rope park
Segway
Terrainroller – Downhill
Hochseilbrücke
Abseilen
Kletterei auf Felsen
Quadfahrt
Rafting
Bogenschießen
Paintball
Tandem-Paragliding
Paragliding-Minikurs - Kurse für Anfänger
Trikke
MTB-Fahrradausflüge
Wanderungen + Nordic walking
Reitsport
Fischfang
Bungeerunnig
Rundflüge
Rodelbahn
Zorbing
Niedrige und hohe Seilbahnen, Tennis, Squash, Golf, Bodypainting,
Menschfachaktivitäten, Cattering, etc.
OUTDOOR /INDOOR SCHULUNG UND SPORT
Sie brauchen nichts anderes als Willen, Lust und gute Laune…

mit der Schaukel
ukel in einer Höhe von 17 m.
Der Hochseilparkcour mit Hindernissen – Aktivitäten in ca. 17
Meter Höhe verlangen Mut, Selbstüberwindung und
Zusammenarbeit aller Teilnehmer.
Riesenschaukel – Schwerelosigkeit und
berauschende Überbelastung ist etwas, was Sie
noch nicht erlebt haben - die 16 Meter hohe
Luftschaukel ist eine der höchsten Luftschaukeln in
Europa.
Jakobův Stufenleiter – hier ist Zusammenarbeit sehr
wichtig. Ohne Hilfe kommen Sie nicht nach oben.
Vertikalnetz

mit

dem

Schwebebalken

–

hinübergehen

Holzblock, der in 13 Meter Höhe hängt ist der Aufruf ☺
Bungeetrampolin - probieren Sie alle akrobatische Sprünge
aus ohne gefährlichen Sturz.
Segway - der Segway Human Transporter ist weltweit das
erste Fahrzeug seiner Art. Er ist ein selbstbalancierendes
Beförderungsmittel, dass Sie überall hin begleiten kann wo sie hingehen wollen.
Er ermöglicht Ihnen, sich schneller zu bewegen und dabei mehr
zu tragen.
Preis:
Riesenschaukel - 250,- CZK/Person – 1 Sprung
Jede nächste Aktivität – 100,- CZK / Person
Bungeetrampolin - 50,-CZK / 5 min
Segway - 190,-CZK / 10 min
Preis inklusive: Einweisung und nötiges Materiál

Probieren Sie die Abfahrt auf den Terrainrollern von den
Gebirgskämmen des Riesengebirges aus - Mountainbikes sind schon
out. Ein Erlebnis für jedermann.
Start: vom „Abenteuerpark - Seilparkur“ oder von Büro Yellow Point
Preis: 350,- CZK/ Person
Preis inklusive: Einweisung, Roller, Helm, Schein auf die Seilbahn

Programm: cca. 1 Stunde 30 Minuten
...Sie kommen zum Rand eines Felsens, Ihnen ist ein bißchen
umwohl Magen, das Herz springt Ihnen in die Kehle. Der Instruktor
zählt ...3...2...1... spring! Sie vertrauen ihm grenzenlos, machen
den letzten Schritt und ... Nach einer kurzen Weile fassen Sie sich
und Sie fühlen, wie Sie an Geschwindigkeit zunehmen, der Wind
pfeift Ihnen um die Ohren und schon landen Sie sicher auf der
gegenüberliegenden Talseite. Na, was soll ich Ihnen erzählen. Erleben
Sie es einfach! Es ist wirklich gut. Einfach ADRENALININJEKTION.
Preis: 150,- CZK/1 Fahrt /1 Person, Dauerfahrkarte : 500,- CZK/5 Fahrte
Preis inklusive: Material und Ratschläge des Instruktors ☺
Ort: Staudamm Labská – Špindlerův Mlýn.

Grundzüge des Abseilens einfach und schnell. Auf dem Stausee
Labská in Špindlerův Mlýn lernen Sie die Anwendung der
Grundkenntnisse für das Abseilen. Mit diesem Wissen ist das Abseilen
auf der 35 m langen Dammwand kein Problem mehr für Sie. Sie
brauchen nur den ersten Schritt zu machen und …
Als Bonus ist für Sie 1x das Überbrücken vorbereitet.
Preis: 150,-/1x abseilen, ohne Bonus
Ausbildung: 580,- CZK / Person ( min. 5 Personen )
Preis inklusive: Instruktor, notwendige Ausstattung und Bonus Hochseilbrücke

Das Kennenlernen nicht nur des Materials, der Grundtechniken der Kletterei auf
Felsen, sondern auch hauptsächlich das Kennenlernen des Gefühls eines
Kletterers und das Überwinden den Gravitationsgesetze ist das Ziel des
Programms. Mit dem Minibus auf die Felsen bei Strážný und zurück oder
die Kletterwand in Špindlerův Mlýn.
Preis: 640,- CZK / Person ( min. 5 Personen ),
Preis inklusive: Instruktor, notwendiges Material, Transport.

Ganztägiges Programm: ca. 10:00 – 16:00
Ausflüge auf “Quads” mit dem Begleiter in Špindlerův Mlýn und
Umgebung wird ein unvergessliches Erlebnis für Sie werden.
Dazu brauchen Sie nur eine Sache – einen Führerschein.
Ausflüge zur Špindler Baude, 1,5 St.
Preis: 1500,- CZK / Person

(Eintritt in National Park ist

enthalten.)
Ausflug Richtung Vrchlabí , 60 km, ca 2.5 St.
Preis: 2000,- CZK / Person
Zweite Person auf dem Quad: 300,- CZK
Preis inklusive: Instruktor, Helme, Quad, Transport

Sehr leichtes Rafting ist auch auch für Familien mit
Kindern geeignet. Ein schöner und angenehm verbrachter
Tag auf dem Fluss Iser (Elbe) im Landschaftsschutzgebiet
Böhmisches Paradies. Mit dem Minibus nach Malá skála, Fahrt
auf der Iser – die Erfrischung unterwegs ist möglich und mit
dem Bus zurück.
Ein cooler Tag auf dem Wasser oder wie wird das Schelaufboot
gesteuert und was macht der Fluss mit uns.
Ganztägiges Programm: ca. 10:00 – 16:00 Uhr
Preis:

620,- CZK /Person (min. 4 Personen)

Preis inklusive: Einweisung, Transport, notwendiges Material.

Grundlage des Bogenschießens unter der Leitung eines
erfahrenen Lehrers - es ist nicht wichtig, in die Mitte zu
treffen, aber etwas Neues auszuprobieren.
Preis: 500,- CZK/Person / 1 Stunde
Preis inklusive: Instruktor, notwendiges Material

Aktionsspiel, bei welchem Sie alles vergessen. Totale
Erholung und Abspannung. Empfehlenswert für kleine
Gruppen.
Bemerkung/Anmerkung: Mindestalter 18 Jahre
Preis: 590,- CZK / Person , min. 4 Pers.
Preis inklusive: Verleih von Paintballwaffen, Kostüm,
Kopf- und Augenschützer, Munition (100 Kugeln), Anleitung
und Einweisung – Schiedsrichter, jede weitere Kugel – 2 CZK

Das Alter des Teilnehmers ist ab 18 Jahren.
Während der Flüge mit dem Tandem-Rogalloflügel und einem qualifizierten
Piloten können Sie die Schönheiten des Riesengebirges und von Špindlerův Mlýn
aus der Vogelperspektive betrachten. Entsprechend der Wetterbedingungen fliegt
man von Medvědín oder Pláně über Špindlerův Mlýn.
Sie brauchen nur ein bißchen Mut,
versuchen Sie es …
Preis: 1780,- CZK/Person (min. 2 Personen)
1860,- CZK/ Person
Preis inklusive: Instruktor, notwendiges Material
Täglich (Wetterabhängig)

Paragliding-Minikurs - kurze Kurse für Anfänger
Wollen Sie fliegen und wissen Sie nicht wie? Dies ist der beste Weg, wie Sie es
sicher ausprobieren können. Während dieser Kurse lernen Sie die Grundzüge des
Fliegens, Start und Landung kennen, und zwar auf sehr sicheren Rogalloflügeln.
Abfahrt mit dem Minibus an den geeigneten Trainingsort, dann folgt eine 5
Stunden dauernde Lektion und zurück mit dem Minibus nach Špindlerův Mlýn.
Preis: 1100,- CZK/ Person ( min. 5 Personen )
Preis inklusive: Transport, Unterricht, Instruktor,
notwendiges Material

Das

Trikke

Sportgerät,

das

ist
die

ein

besten

neuartiges,

dreirädriges

Eigenschaften

heutiger

Fahrzeuge in einer ganz neuen Maschine in Form,
Funktion und Fahrgefühl vereint.Probieren Sie die 10 km
lange

Abfahrt

von

Špindlerova

Bouda

mit

einem

Instruktor.
Price: 390,-czk/1 os.
Preis inklusive: Transport, Unterricht, Instruktor,
notwendiges Material

MTB-Fahrradausflug im Bergterrain
-

vom Medvědín nach Benecko und zurück,

-

zur Hütte zur Weißen Elbe,

-

über Krásná Pláň /herrliche Ebene/ nach Strážné und
zurück u.ä.

Es

ist

möglich,

aus

dem

Tal

abzufahren

(für

anspruchsvollere und tüchtigere Teilnehmer) oder mit
der

Seilbahn

hinaufzufahren

und

über

die

Gebirgskämme nach Špindlerův Mlýn zurück zufahren.
(Auswahl der Strecke liegt an Ihnen)
Preis: 520,- CZK / Person ( min. 5 Personen )
Preis

inklusive:

Einweisung,

Mountainbike,

Helm

sind extra zu bezahlen 60,- CZK)

(Seilbahn/

Schlepplift

a) Aufstieg auf den höchsten Berg der Tschechischen Republik - Schneekoppe
1602 m.
Mit dem Minibus (bei einer größeren Anzahl von Gästen mit dem Bus) nach Pec
pod Sněžkou, dann mit der Seilbahn auf die Schneekoppe und zurück über
Luční bouda (Mittagessen) zu Fuß zurück nach Špindlerův Mlýn. (ca. 10 – 15
km)

Preis inklusive: Instruktor

b) Zur Quelle der Elbe - Ausflug zum Ort, an welchem einer der größten
europäischen Flüsse die Elbe quellt. Charakteristik: mit der Seilbahn auf den
Medvědín, weiter zur Quelle der Elbe und über Labská

bouda /Elbhütte/ und

Elbwasserfälle zurück (ca. 15 km).
Preis: 350,- CZK / Person ( min. 5 Personen )
Preis inklusive: Instruktor

Nordic Walking ist Training mit Hand und Fuß.
Während die Füße gehen, führen die Hände die Stöcke. Die dynamische Beinund Armarbeit bringt den Körper und die Gesundheit Schritt für Schritt voran.
Preis: 390,-CZK/(min. 5 Personen)

Abfahrt zu den Ställen bei Strážný oder Kněžice - Ritt
oder Übungsritt und mit dem Bus zurück nach
Špindlerův Mlýn. Halbtägiges Programm,
kombinierbar mit der Kletterei, dem Radausflug,
dem ‚ Übersetzen oder Abseilen.
Preis: 500,- CZK /Person / Stunde Reiten
Preis inklusive: Ritt oder Übungsritt, Transport, Einweisung.

In der Morgendämmerung oder auch am Nachmittag
gehen wir mit einem erfahrenen Begleiter zum Teich oder
Forellenfluss. Ruhezeit, Unterhaltung, Informationen über
den

Fang

–

alles

in

einem.

Der

Begleiter,

die

Genehmigungen, das Material sowie eventueller Transport
zu den verschieden entfernten Lokalitäten ist sichergestellt.
FANGGENEHMIGUNG

ERWACHSENE

KINDER

eintägig für Forellen

600 CZK

500 CZK

wöchent. für Forellen

1300 CZK

800 CZK

eintägig nicht für Forellen

800 CZK

400 CZK

wöchentl. nicht für Forellen

1100 CZK

600 CZK

Fangstelle

Begleiter

mit Fangstellen

andere

Fische

Forellen

1 Person/Tag

1100 CZK

800 CZK

2 Personen/Tag

1600 CZK

1300 CZK

3 Personen/Tag

2000 CZK

1600 CZK

4 Personen/Tag

2300 CZK

2000 CZK

5 Personen/Tag

2500 CZK

2200 CZK

Material: Materialverleih pro Person
und Tag

….…350 CZK
Transport: zu

den

verschieden

entfernten Lokalitäten

….1km / 2CZK

Der Lauf auf einem Gummiseil ist nicht so leicht. Den
Wettkampf kann nur der Starke oder der Kluge gewinnen.
Nur für Gruppen, zu buchen und den besten in einem Paket.

Aussichtsflüge über Riesengebirge und Umgebung in verschiedenen
Flugzeugen
Hubschrauber Robinson R-22, R-24
Eine heisse Neuigkeit in umserem
Angebot – zwei- und viersitzige Hubschrauber.
Diesen einzigartigen Erlebnis kann man den
Klienten fast überall anbieten. Unsere erfahrene Piloten
passen Ihnen den Flugplan genau an. Die Abfüge und

Landungen können wir genau planen, Ihren Wünschen entsprechend und Ihrem
Programm angepasst.
Price: nach absprache
Viva – das neue zweisitzige ultralight komposit motor
Segelflugzeug. Bei guten Wetterbedingungen nutzt dieser Segler die
Thermik aus zum fliegen. In diesem Segler sitzt der Klient neben dem Pilot.
Price: 3000,- CZK/ Flugstunde

-aus Vrchlabí Richtung Pec pod Sněžkou.
- bei schönem Wetter jeden Tag
C 172 Skyhowk
MX 7 Maule
L 13 SW Vivat
Price: 3500,- CZK/ 3 Personen im einen Flugzeug
1600,-CZK/ 2 Personen im einen Flugzeug
Preis inklusive:. 30 Minuten Rundflug, Flugzeug
und Pilot ☺

Dank einer Höchst-Auslandstechnologie
durchleben sowohl Bekenner einer Sportfahrt,
als auch Kinder ab zwei Jahren in einer
Begleitung von Erwachsenen in Špindleruv
Mlýn und ein Spitzenerlebnis.
Preis: 80,- CZK/eine Fahrt

Probieren Sie in einem riesen Plastikball den Berg runterzurollen der am Schluss
in den

Stausee hineinfällt…….das ist das richtige Adrenalin!

Preis: 490,- Kč 1 Fahrt (1 oder 2 Personen)

1 MAL FREIE ÜBERBRÜCKUNG

790,- Kč 2 Fahrten (1 oder 2 Personen) 2 MAL FREIE ÜBERBRÜCKUNG

Die Firma Yellow Point hat für Sie Vorzugspakete vorbereitet. Sie
können das richtige Paket aussuchen und dazu noch Geld sparen.

Adrenalincocktail 1:
Riesenschaukel

(1x)

Terrainroller – Downhill

(1x)

Bogenschiesen

(1x)

Price: 700,- CZK/1 Person

Adrenalincocktail 2:
Quadfahrt
Überbrücken

(1x)

Paintball
Price: 2590,-/1 Person
Adrenalincocktail 3:
Mischen Sie sich einen Cocktail nach Ihrem Wunsch
Mindestens 3 Aktivitaten
Maximal 99 Aktivitaten
Price: Ermassigung 10% fur alle Aktivitaten

Yellow Point bietet noch andere Sportaktivitäten an, auch beim
FIRMENVERANSTALTUNGEN – SCHULUNGEN, EVENTS,
VERANSTALTUNGEN FÜR GESCHÄFTSPARTNER, FAMILIENTAGEN und
anderen, wie z.B. hohe und niedrige Seilstrecken, Tennis, Squash, Golf,
Teamaktivitäten (das Ziel von so genannten „Icebrakers“ und „Dynamics“ ist das
Vertrauen im Team zu verstärkern und die Scheu abzuschaffen), Bodypainting,
Catering und andere.

