In de directe omgeving en op rijafstand van Rokytnice zijn vele sportactiviteiten te doen, zoveel
dat er teveel is om op te noemen. Een kleine greep uit het aanbod hebben wij voor u gedaan.
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Tennisen.
In Rokytnice is het mogelijk om te tennissen. De tennisbaan bevindt zich ten oosten van het
centrum aan de achterkant van het sportgebouw. Reserveren is een must.
TJ Spartak
512 45 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 523 627
E-mail: spartak@rokytnice.com
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Golfen
Mladé Buký heeft een prachtige golfbaan met 18 holes / par 70. Voor een prima prijs kunt u de
hele dag uit de voeten. Bij de golfbaan is een uitstekend restaurant in het hotel. Ook kunt u er
voor kiezen om in Trutnov te eten.
Meer informatie vindt u in de toegevoegde folder.
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Route: Rokytnice N.J. – Nad Jizerou – Vrchlabi – Trutnov –Mladé Buky (14)

Prijzen
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Golfbaan: Royal Golf Club Malevil

Golf regio: Noord Bohemen, Tsjechië
Golfbaan naam: Royal Golf Club Malevil
Type: 18 holes
Lengte mannen: 5.448 m
Lengte vrouwen: 4.742 m
PAR: 72
Locatie: De royal golf club Malevil is een onderdeel van de Malevil boerderij waar diverse
activiteiten georganiseerd worden. U kunt hier spelen op de eerste 18-holes golfbaan van
Noord Bohemen. Ze is heuvelachtig en prachtig verwerkt in het landschap. Door een Duitse
architect zijn de eerste 9 holes geherstructureerd en 9 nieuwe holes aangelegd. Het is een
uitdagende baan aangelegd met waardering voor de prachtige omgeving. Ondanks het gegeven
dat het een vrij jonge club betreft zijn hier de meeste golfers lid. Desondanks kunt u hier toch
van een familiaire sfeer genieten. De golfbaan staat te midden het prachtige Luzicke gebergte
ongeveer 25 rij minuten van Liberec. Deze golfbaan heeft de mooiste omstandigheden van alle
golfbanen in Tsjechië. U kunt na het golfen relaxen in één van de twee restaurants, paardrijden,
squashen, tennissen, beach volleyen, voetbaltennis- tafeltennis spelen, vissen, boogschieten of
van de sauna en het zwembad genieten.
Bestemming: 20 km van westelijk van Liberec richting Jablonec v Podjestedi.
telnr. 487 762 107.
Faciliteiten:
toegang voor gehandicapten
golf club verhuur
golf cursus
hand caddy verhuur
auto verhuur
pro winkel
trainer
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Yellow point activiteiten
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Invoegen offerte yellow point 6 paginas
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Invoegen offerte yellow point 6 paginas
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Invoegen offerte yellow point 6 paginas
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Invoegen offerte yellow point 6 paginas
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Invoegen offerte yellow point 6 paginas
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Bobsleebaan en high rope parcours

Ideaal voor gezinnen is een dagtrip naar Špindlerův Mlýn met een wandeling in de bergen te
combineren met een spannende tocht hoog door de bomen, of een snelle afdaling met een
bobslee. Ook is het mogelijk om een tokkel te maken vanaf een dam bij Špindlerův Mlýn.
Waarom Špindlerův Mlýn?
De prijzen in Harrachov zijn hetzelfde, echter de baan in Špindlerův Mlýn is langer, en het
Monkypark in Špindlerův Mlýn heeft meer hindernissen dan in Harrachov. De prijzen zijn ook
hier hetzelfde.
Waarom Harrachov?
Harrachov is dichterbij (10km) ten opzichte van Splinderuv Mlyn (40km).
Meer informatie staat in de folder “Happy World” in deze map.
Prijzen Bobslee:
Volwassenen :
1x
80,- Kc
5x
300,- Kc

Kinderen tot 140cm:
1x
60,- Kc
5x
200,- Kc

Monkypark
Volwassenen :
Kinderen tot 140cm:
450,- Kc
300Kc
Groep van 5 personen:
1800,- Kc

Extra:
Als u Rokytnice uitrijdt richting Liberec , dan ziet u aan de linkerkant in het dal ook een highrope
parcours. Dit parcours heet het Hochseil Garten. Meer info is ter plekke te krijgen. Dit is ideaal
als u heel dichtbij iets wilt ondernemen met de kinderen. Ook is hier een speeltuin voor de kids!
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Grasskiën
Ski center Pařez.
Ook in de zomer kan men skiën!
Ski centrum Pařez biedt zomerskiën aan. Zij zullen u gras ski’s verhuren met inbegrip van al het
noodzakelijk materiaal (skistokken, helm, skilaarzen, protectors enz.). Met de skilift kun je
omhoog. Ook helpen ze beginners.
Openingstijden:
Zaterdag + Zondag (1300uur - 1700uur)
Individuele afspraken zijn te maken met groepen boven de 5 personen.
Tel.nr. +420 605 556 536
of 420 607 632 876
Er is geen activiteit mogelijk in geval van onweer, regen en/of storm.
Prijslijst:
Huur van grasski met inbegrip van noodzakelijk materiaal + vervoerprijs = 290, - / uur.
Leefijd: Vanaf 18 jaar. Vanaf 15 t/m 18 jaar met begeleiding
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Paragliding
Tandem paragliding en Cursus paragliding (geen opleiding tot piloot!).
De vluchten zijn boven Medvědín of Pláně boven Špindlerův
Mlýn.
Prijzen tandem:
1 persoon
1860,- Kč incl. Materiaal, instructeur en 1
vlucht
5 personen 1780,- Kč incl. Materiaal, instructeur en 1
vlucht
Prijzen cursus:
1 persoon
2000,- Kč incl. Materiaal, instructeur en
transfer
5 personen 1100,- Kč incl. Materiaal, instructeur en
transfer
Petra Slívová
+420 777 170 070
info@pgcentrum.cz
www.pgcentrum.cz
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