BALÍČKY ZÁŽITKŮ
Objevujte Karvinou

aktivně, romanticky, dobrodružně, bláznivě, tvořivě…
a na mnoho dalších způsobů

Katalog turistických zajímavostí KARVINÁ „ fajne“ město

Úvod
Chcete své volné chvíle prožít zajímavě, oddychnout si a ještě přitom něco zažít nebo

se něco nového naučit? Vyzkoušejte naše „fajné“ Balíčky zážitků v Karviné! Chcete-li zažít
něco neobvyklého, něco, na co nezapomenete, určitě si z naší pestré nabídky vyberete.
S balíčkem „Tajemství orientu“ se na pár hodin stanete princeznou. Do středověku se přenesete s balíčkem „Do terče si střel jako Vilém Tell“. S námi se odpoutáte od země na kole
i v letadle. Můžete cválat na koni nebo si vychutnat jízdu kočárem. Můžete relaxovat ve
dvou, můžete obdivovat krásu zahrad nebo být tvořiví. Balíček zážitků je ideální dárek
pro někoho, na kom vám záleží. S balíčky zážitků si můžete splnit svůj sen…

Vyzkoušejte
naše Balíčky zážitků:
Bláznivá kola…
Rychle a zběsile na čtyřkolce…
Do terče si střel jako Vilém Tell…
Květinová symfonie…
Velká romantická jízda…
Tajemství orientu…
Den pro dva…
Zlaté, stříbrné a bronzové programy
relax nebo fit pro ženy či muže…
Čarování s vlasy aneb vlasová show…
Jedinečný šperk z Vašich rukou…
Á
Malováno dlátem…
KARVIN
Dobrá rána…
Seznámení s jezdectvím…
Vyjížďka do terénu…
ěsto
Mezi nebem a„fzemí…
ajne“ m
…a mnoho dalších
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Úvod
Kde si můžete Balíčky zážitků koupit?

Zakoupit si je můžete v Městském informačním centru v Karviné, v recepcích Lázní Darkov,
na internetových stránkách www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku a brzy i v síti vybraných informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, později i v síti
dalších provizních prodejců. Při zakoupení balíčku obdržíte zážitkový kupon, ve kterém
naleznete potřebné informace k jeho čerpání.

Jak si můžete Balíček zážitků koupit?

Balíček zážitků si můžete koupit ve dvou režimech – „otevřený“ nebo „rezervovaný“. Pokud si
Balíček zážitků koupíte v režimu „otevřený“, musíte ještě před jeho čerpáním provést rezervaci v Informačním centru Valašského království na tel.: +420 571 655 196, mimo otvírací hodiny
na čísle +420 774 668 011 nebo e-mailem: balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz. Není-li u zážitkového kuponu uvedeno jinak, platí jeden rok od data prodeje.

Jak čerpat váš Balíček zážitků?

Po rezervaci a zaplacení vašeho Balíčku zážitků vám budou poskytnuty všechny informace
potřebné k jeho čerpání – zejména místo a přesný čas.
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Bláznivá kola
Kód balíčku: AKT 034 084

Chyťte se pevně řídítek,
šlápněte do pedálů a vrhněte se na trať plnou
překážek. Zkušený instruktor vám předvede
různé cyklokrosové disciplíny: street, dirt
jump, bikros. Všechno si vyzkoušíte na vlastní kůži. Naučí vás různé „cykloparádičky“.
A když už toho budete mít dost, vychutnáte
si posezení u ohně s občerstvením.

Obsah balíčku:

> Instruktor a členové cyklokrosového týmu předvedou různé cyklokrosové disciplíny na umělých
překážkách.
> Zapůjčení kola, chrániče, přilby.
> Vysvětlení základů cyklokrosu začátečníkům,
případně navázání na jejich znalosti.
> Klienti si vyzkouší jízdu v areálu hřiště, instruktor jim poskytne „trénink“. Mohou se také projet
po okolí.
> Na závěr posezení u ohně s občerstvením.
> Dárky – kapsička pro cyklisty a dárkový balíček
VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, pas VK, příběhová pohlednice
Karviné, kolostopa, samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:

Účastníci starší 18 let, mladší jen
v doprovodu zákonného 		
zástupce.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků:
Maximálně 6 osob.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení a obuv.
Sezona:
Duben–říjen.
Počasí:
Za dobrého počasí. V případě
nepřízně počasí je možná alternativa – přemístit se do haly ve
Frýdku-Místku.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní předem.

Do terče si střel jako Vilém Tell
Kód balíčku pro 1–3 osoby: AKT 023 053
Kód balíčku pro 4–6 osob: AKT 024 054
Sportovní lukostřelba patří, spolu s tenisem a golfem,
mezi „bílé sporty“ a lze ji jistě považovat za ušlechtilou
zálibu, kterou je možné pěstovat takřka celý život.
Vyzkoušejte si střelbu na terč z různých typů luků
a kuší. Mohli byste konkurovat Vilému Tellovi?

Obsah balíčku:

> Klient se setká s lukostřelcem
na domluveném místě (Lázeňský park).
> Vyzkouší si několik druhů kuší a luků.
> Dostane základní trénink.
> Střílí se na slaměné terče.
> Dárky – mapa města a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Aktivstopa VK.
• Příběhová pohlednice Karviné.
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Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:

Bez omezení.
1,5 hodiny.
1–3 nebo 4–6,
větší skupiny dle domluvy.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení podle klimatických 		
podmínek.
Technické vybavení zapůjčí 		
poskytovatel.
Sezona:
Březen–listopad.
Počasí:
Za příznivého počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací 		
služby.

Čarování s vlasy aneb vlasová show
Kouzla a čáry nemusí být nutně jen
iluzí. Ruce profesionálního kadeřníka
vám dokážou pravý opak. Udělejte
něco pro sebe, změňte svou současnou image, dopřejte svým vlasům
netradiční péči a radujte se z kouzla,
které si v podobě krásného účesu
odnesete domů.

Kód balíčku: Basic POH 065 185
Basic plus POH 066 186
Silver POH 067 187
Gold POH 068 188

Obsah balíčku:

> Basic (určeno pro krátké vlasy) – vlasové poradenství, vlasová konzultace,
realizace změny účesu (melír, střih, styling) dle přání zákazníka.
> Basic plus (stejně jako Basic, ale navíc barva)
> Silver (určeno pro středně dlouhé vlasy) – vlasové poradenství, vlasová konzultace, realizace
Tělesné
změny účesu (barva, melír, střih, styling) dle
předpoklady:
Bez omezení.
přání zákazníka.
Celkový čas:
1–3 hodiny dle vybrané služby.
> Gold (stejně jako Silver, ale pro dlouhé vlasy)
Počet účastníků:
1 osoba.
> Dárky – netradiční tužka a dárkový balíček VK
Diváci:
Maximálně 1 osoba.
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
Oblečení, vybavení: Běžné oblečení.
• Basic a Basic plus: Pamětní list, pas VK, poSezona:
Celoročně.
hlednice, stopa VK.
Počasí:
Realizace není závislá na počasí.
• Silver a Gold: Pamětní list, pas VK, samolepka
Lokalita:
Karviná.
VK, pohlednice, stopa VK.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 měsíce dopředu.

Den pro dva
Kód balíčku: POH 036 097

Naplánujte si den jen pro vás a vašeho
partnera, kamarádku… Nechte se hýčkat, zapomeňte na všechny starosti.
Tento den je jen pro vás dva.

Obsah balíčku:

> Soukromá sauna.
> Masáž 2 × 30 minut.
> Společná perličková koupel
(na výběr dvě vany nebo jedna rohová).
> Vonné oleje do koupele.
> Relaxační hudba, čajové svíčky.
> Pitný režim, káva, čaj.
> Dárky – „srdíčko, které zahřeje“ a dárkový
balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pamětní list VK, pas VK, pohlednice VK,
bavostopa VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Bez omezení.
4–5 hodin.
2 osoby.
Charakter služby neumožňuje
přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá
na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací 		
služby.

5

Zlatý program relax pro ženy + dárek
Kód balíčku: POH 050 167
Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se
směsí bylinek o teplotě vody 37 °C příznivě ovlivňuje
zejména pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž ulevuje při zátěži a stresu,
posiluje imunitu, harmonizuje a celkově uklidňuje.
Reflexní masáž plosky nohou odstraňuje pocit těžkých nohou, uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest
páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje
detoxikaci organismu. Uvolňuje a celkově harmonizuje.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou
součást imunitního systému. Odpovídají za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 % obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší
okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh,
podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě a brání předčasnému stárnutí.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 min.
Aromaterapeutická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Zlatý program relax pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 049 166
Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek
o teplotě vody 37 °C příznivě ovlivňuje zejména pohybový aparát
a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž spojuje pozitivní působení klasické
masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů. Ulevuje při
zátěži a stresu, posiluje imunitu, harmonizuje a celkově uklidňuje.
Reflexní masáž plosky nohou odstraňuje pocit těžkých nohou,
uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě,
podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu. Uvolňuje a celkově harmonizuje.
Oxygenoterapie se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 % obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší
okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh,
podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě a brání předčasnému stárnutí.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
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Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 min.
Aromaterapeutická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Zlatý program fit pro ženy + dárek
Kód balíčku: POH 052 169
Přírodní jodobromová koupel má vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná
u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních cév,
nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí.
Projevují se i lokální desinfekční účinky jodu.
Klasická masáž celková podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních žláz,
zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení,
hojení, působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou
součást imunitního systému. Odpovídají za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty,
stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Zlatý program fit pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 051 168
Přírodní jodobromová koupel o teplotě 37–38 °C má vynikající
preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná u cévních
onemocnění mozku, srdce, periferních cév, nemocí nervových či
nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální desinfekční účinky
jodu, například u kožních onemocnění.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují
poškozené tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím,
prohřívají a uvolňují svaly. Obklad se používá především při onemocnění pohybového aparátu, u chronických nemocí kloubů a páteře, může příznivě ovlivnit chronické srůsty.
Klasická masáž celková podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních žláz,
zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Reflexní masáž plosky nohou, Oxygenoterapie viz balíček Zlatý program fit pro ženy + dárek.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Klasická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.
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Stříbrný program relax pro ženy + dárek
Kód balíčku: POH 054 171
Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek
příznivě ovlivňuje pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž částečná spojuje pozitivní působení
klasické masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně
ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém a detoxikaci.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou
součást imunitního systému. Odpovídají za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené tkáně, zvyšují prokrvení,
působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty,
stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>

Bylinná koupel s přírodním jódem, 30 minut.
Aromaterapeutická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Stříbrný program relax pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 053 170
Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek
příznivě ovlivňuje pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž částečná spojuje pozitivní působení
klasické masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů. Ulevuje při zátěži a stresu, posiluje imunitu, harmonizuje a uklidňuje.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu. Uvolňuje a celkově harmonizuje.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené tkáně, zvyšují prokrvení,
působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty,
stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>
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Bylinná koupel s přírodním jódem, 30 minut.
Aromaterapeutická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po
realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas
VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Stříbrný program fit pro ženy + dárek
Kód balíčku: POH 056 173
Přírodní jodobromová koupel má vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná
u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních cév,
nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí.
Projevují se i lokální desinfekční účinky jodu.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních žláz,
zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení,
hojení, působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou
součást imunitního systému. Odpovídají za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty,
stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Stříbrný program fit pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 055 172
Přírodní jodobromová koupel o teplotě 37–38°C má vynikající
preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná u cévních
onemocnění mozku, srdce, periferních cév, nemocí nervových či
nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální desinfekční účinky
jodu, například u kožních onemocnění.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil,
lymfatických cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované
oblasti, vstřebávání otoků, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené tkáně, zvyšují prokrvení,
působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly. Obklad se používá především při onemocnění
pohybového aparátu, u chronických nemocí kloubů a páteře, může příznivě ovlivnit chronické srůsty.
Reflexní masáž plosky nohou, Oxygenoterapie viz balíček Stříbrný program fit pro ženy + dárek.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.
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Bronzový program relax pro ženy + dárek
Kód balíčku: POH 058 175
Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se
směsí bylinek o teplotě vody 37 °C příznivě ovlivňuje
zejména pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování
povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních
žláz, normalizaci kožního napětí, zlepšuje prokrvení
masírované oblasti, vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou
součást imunitního systému. Odpovídají za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie – kyslíková terapie je regenerační kúra, jenž se opírá o inhalování vzduchu obohaceného
na 40–60 % obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí před srdečními
a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci organismu, jakož i jeho
obranyschopnost a odolnost proti únavě, předčasnému tělesnému i duševnímu opotřebování a stárnutí.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 min.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po
realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK,
pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Bronzový program relax pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 057 174
Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek
o teplotě vody 37 °C příznivě ovlivňuje zejména pohybový aparát
a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž částečná spojuje pozitivní působení
klasické masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů. Ulevuje při zátěži a stresu, posiluje imunitu, harmonizuje a uklidňuje.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly. Obklad
se používá především při onemocnění pohybového aparátu, u chronických nemocí kloubů a páteře.
Oxygenoterapie se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 % obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší
okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh,
podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě a brání předčasnému stárnutí.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
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Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 min.
Aromaterapeutická masáž částečná, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po
realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK,
pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Bronzový program fit pro ženy + dárek
Kód balíčku: POH 060 177
Přírodní jodobromová koupel má vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná
u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních cév,
nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí.
Projevují se i lokální desinfekční účinky jodu.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené tkáně, zvyšují prokrvení,
působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly. Obklad se používá především při onemocnění
pohybového aparátu, u chronických nemocí kloubů a páteře, může příznivě ovlivnit chronické srůsty.
Baňkování je metoda vhodná pro nemoci pohybového ústrojí, revmatismus, bolestivé stavy svalů, vaziva či
degenerativní onemocnění kloubů. Zlepšuje prokrvení, aktivuje lymfatický systém, pomáhá detoxikovat, což
zlepšuje obranyschopnost organismu. Příznivě působí na bolesti hlavy, únavu či následky stresu.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty,
stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Baňkování, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Bronzový program fit pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 059 176
Přírodní jodobromová koupel o teplotě 37–38°C má vynikající
preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná u cévních
onemocnění mozku, srdce, periferních cév, nemocí nervových či
nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální desinfekční účinky.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil,
lymfatických cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované
oblasti, vstřebávání otoků, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují
poškozené tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly. Obklad se
používá především při onemocnění pohybového aparátu, u chronických nemocí kloubů a páteře.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty,
stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,
Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, plavky.
Službu lze využít celoročně.
Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

11

Vyjížďka do terénu
Kód balíčku: AKT 041 108
Máte-li za sebou
základy jezdectví, nasedněte na koně a vyrazte do terénu. Ze sedla
uvidíte svět jinak. Zapomenete na starosti
a pocítíte spojení s přírodou.
Tělesné
předpoklady:

Obsah balíčku:

> Zapůjčení kovbojské košile.
> Osedlání koně.
> Vyjížďka do přírody v doprovodu
jezdeckého instruktora.
> Na závěr odstrojení a péče
o koně.
> Kovbojské menu, občerstvení.
> Dárky – suvenýrek města
a dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou VK po realizaci
služby):
• Pas VK, pamětní list VK, koňostopa VK, pohlednice VK.

Klient musí
přihlédnout
ke svému 		
zdravotnímu
stavu. Není
vhodné
pro začátečníky.
Celkový čas:
4–5 hodin.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle počasí a ročního období.
Nejsou vhodné džíny. Veškeré technické 		
vybavení a jezdecké pomůcky zapůjčíme.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště, či za velmi
špatných klimatických podmínek.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Seznámení s jezdectvím
Kód balíčku: AKT 011 040
První seznámení s jízdou na koni pod vedením zkušeného
instruktora. Během dvouhodinového programu si prakticky
vyzkoušíte, jak ke koni správně přistupovat, naučíte se základní
pravidla jeho ovládání, pokyny a povely. Ne všechny začátky
jsou těžké, když je vezmete za ten správný konec.

Obsah balíčku:

> Seznámení s jezdeckým vybavením
a pomůckami.
> Naučíte se, jak ke koni správně přistupovat.
> Sedlání koně, nasedání a slézání z koně, základní
povely, ovládání koně, krátká projížďka
na koni vedeného instruktorem.
> Dárky – suvenýrek města a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Koňostopa VK.
• Pohlednice VK.
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Tělesné
Klient musí přihlédnout ke svému
předpoklady:
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:	Balíček je určen pro jednotlivce.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle ročního období
a klimatických podmínek, pevná
obuv. Veškeré technické vybavení
a jezdecké pomůcky půjčíme.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště
či za velmi špatných klimatických
podmínek.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní před realizací 		
služby.

Velká romantická jízda
Kód balíčku: POH 035 095
Obzvláště romantici ocení
jízdu kočárem. Pohodlně se
usaďte a zaposlouchejte se
do klapotu kopyt. Vyjížďka
s kočím v jezdeckém úboru
vás přenese do starých
dobrých časů.

Obsah balíčku:

> Kočí v jezdeckém úboru přistaví čtyřmístný
kočár na dohodnutém místě (letní kino v Karviné) ve smluvený čas. Přivítá klienty lahví sektu
a proveze Lázeňským parkem a Zámeckým
parkem, zaveze je do historického centra města.
> Projížďka je doprovázena výkladem.
> Součástí dvouhodinové vyjížďky je
třicetiminutová přestávka ve vybrané kavárně.
> Dárky – netradiční tužka a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Koňostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Bez omezení.
2 hodiny.
Maximálně 4 osoby.
Charakter služby neumožňuje 		
přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle klimatických
podmínek.
Sezona:
Duben–říjen.
Počasí:
Za příznivého počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací 		
služby.

Rychle a zběsile na čtyřkolce
Kód balíčku: pro 1 osobu AKT 058 178
pro 2 osoby AKT 059 179
pro 3 osoby AKT 060 180
Chcete si užít opravdový adrenalin na čtyřech kolech?
Jízda v terénu, po silnici i lesem a cestou necestou? Tak
neváhejte a pojďte se projet na našich čtyřkolkách.
Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé
i děti od 10 let (možnost zapůjčení
dětské čtyřkolky). Klient musí
přihlédnout ke svému zdravotní-		
mu stavu.
Obsah balíčku:
Celkový čas:
cca 1 hodina.
> Seznámení se čtyřkolkou, jejím ovládáním
Počet účastníků:	1–3 osoby.
a instruktáž techniky jízdy.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
> Jízda po motokrosové trati, vyjížďka do terénu
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení dle klimatica na okruh.
kých podmínek a ročního období.
> Zapůjčení ochranné přilby, rukavic a chráničů.
Sezona:
Duben–říjen.
> Dárky – suvenýrek města a dárkový balíček VK
Službu je možno čerpat
(obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby): Počasí:
• Pro 1–2 osoby: Pamětní list VK, pas VK,
za příznivého počasí.
pohlednice (VK i Karviná), stopa.
Lokalita:
Karviná.
• Pro 3 osoby: Pamětní list VK, pas VK,
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden před realizací 		
pohlednice (VK i Karviná), samolepka VK, stopa.
služby.
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Dobrá rána
Kód balíčku: AKT 018 048
„Trefa přímo do černého!“
Zamířit, zadržet dech a zmáčknout
spoušť… Na sportovní střelnici budete
mít jedinečnou možnost vyzkoušet
svou schopnost zasáhnout cíl.
Vyzkoušejte si střelbu z krátkých či
dlouhých sportovních malorážních
zbraní.

Obsah balíčku:

> Seznámení s bezpečnostními pravidly
a správnou technikou střelby.
> Střelba na cíl z několika typů zbraní
pod vedením zkušeného trenéra.
> Pronájem střelnice.
> Zapůjčení ochranných pomůcek.
> Pronájem zbraně.
> Spotřeba střeliva v počtu 100–150 ks.
> Dárky – mapa města a dárkový
balíček VK (obdržíte Holubí
poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, pas VK, aktivstopa
VK, pohlednice VK, samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Tento balíček je určen pro starší 18 let.
Celkový čas:
90 minut.
Počet účastníků:	Balíček je určen pro jednu osobu. Účast více
osob je možná po individuální domluvě.
Diváci:	Účast diváků je možná. Maximální počet
4 osoby.
Oblečení, 	Dle klimatických podmínek
vybavení:
Veškeré technické vybavení, které je nezbytné
pro realizaci služby dodáme.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Mezi nebem a zemí
Kód balíčku: POH 040 096
Z výšky vypadá
všechno jinak. I důvěrně
známá místa a budovy vás
při pohledu shora překvapí. Pořiďte si unikání
snímek či video vašeho
domu, zahrady, oblíbeného výletního místa.

Obsah balíčku:

> Třicetiminutový vyhlídkový
let v ultralightu Koala.
> Klient si může zvolit trasu letu.
> Dárky – suvenýrek města
a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.
• Vzducholetostopa.
• Redbull.
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Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Účastníci starší 18 let,
mladší jen v doprovodu zákonného zástupce.
30 minut.
1 osoba.
Bez problémů.
Běžný oděv. Určitě si nezapomeňte fotoaparát
či kameru!
Květen–říjen.
Jen za pěkného počasí. Nejvhodnější dobou
k letu je pozdní odpoledne, zhruba 17 hodin.
Karviná, Orlová.
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Květy, které neuvadnou
Kód balíčku:
pro 1 osobu (černobíle) POH 061 181
pro 2 osoby (černobíle) POH 062 182
pro 1 osobu (barevně) POH 063 183
pro 2 osoby (barevně) POH 064 184
Vtiskněte květům vlastní osobitost a výtvarný
rukopis... Pod vedením výtvarnice objevte
krásu květin zevnitř, vyjádřete náladu ročních
období... Hledejme inspiraci v samotných
květinách... Ano! I Vy si můžete vyzkoušet, jaké
to je být malířem.

Obsah balíčku:

> Nejdříve si klient s výtvarnicí pohovoří o zvolené
technice. U kresby se zaměří více na viděnou skutečnost (kresebná studie, detail).
> vysvětlení základů kompozice, tvar, objem, stínování, prostor.
> Vysvětlení postupů při kresbě a malbě – dodat dílu
osobitost. Při malbě částečně použít abstraktní
vyjádření při nanášení barev (barevný dojem),
snaha hledat harmonii, krásu a poezii viděné kytice,
zapojení představivosti – omezení zábran.
> Dárky – suvenýrek města a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
		
• Pamětní list VK.
		
• Pas VK.
		
• Stopa VK.
		
• Pohlednice VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Bez omezení.
4–5 hodin.
Maximálně 2 účastníci.
1 divák (v případě 1 účastníka), 		
jinak bez diváků.
Oblečení,
Pohodlný pracovní či domácí oděv,
vybavení:
možno zapůjčit pracovní plášť. 		
Technické vybavení bude zapůjčeno
dle zvolené techniky – tužka,
pastely, barvy, štětce, podklad
(papír a jeho příprava), malířský 		
stojan apod.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 2–3 týdny předem.
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Květinová symfonie
Kód balíčku: POH 032 093

Nechte se okouzlit záplavou barev, tvarů a vůní.
Botanická zahrada je jako
stvořená k odpočinku,
snění a inspiraci.

Obsah balíčku:

> Klient navštíví botanickou zahradu, 1 hodinu
se mu bude věnovat průvodce, ukáže mu právě
kvetoucí druhy, dřeviny. Druhou hodinu se 		
mu bude věnovat zahradní architekt.
> V ceně je malé občerstvení (káva, čaj, 		
čokoláda) a drobná pozornost v květináči.
> Dárky – semínková pohlednice a dárkový
		
balíček VK (obdržíte Holubí poštou
		
po realizaci služby):		
			
• Pas VK.
			
• Pamětní list VK.
			
• Bavostopa VK.
			
• Pohlednice VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
2 hodiny.
1–3 osoby.
Do 3 osob (včetně účastníků).
Oblečení dle klimatických
podmínek.
Duben–říjen.
Realizace služby není závislá
na počasí.
Karviná.
Nejlépe 2 týdny před realizací 		
služby.

Tajemství Orientu
Kód balíčku pro 1–3 osoby: POH 030 060
Kód balíčku pro 4–6 osob: POH 031 061
Průsvitný závoj dává tušit obrysy těla tanečnice. Elegance, smyslnost, krása, exotika… Orientální tanec je spojením mezi myslí
a tělem. Je majestátní a královský jako klasický balet. Nechte se
unést rytmem, naslouchejte svému tělu.

Obsah balíčku:

> Lektorka připraví program pro jednotlivce
i skupinku, začátečníky i pokročilé.
> Součástí je povídání o historii orientálních
tanců, o zdobení hennou.
> Ukázka kostýmů. Předvedení tance se závojem,
hůlkou, svíčkami a s šavlí.
> Zapůjčení penízkových šátků.
> Výuka základů orientálních tanců, případně
navázání na dosavadní znalosti.
> Dárky – netradiční tužka a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Bavostopa,
Pohlednice VK.
• Samolepka VK (pouze u POH 031 061).
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Tělesné
předpoklady:

Účastníci
musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravot nímu stavu, služba není vhodná
pro těhotné.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků: Maximálně 6 osob.
Diváci:
Účast diváků není možná.
Oblečení,
Vlastní tričko (nejlépe krátké,
vybavení:
upnuté), sukně nebo legíny,
cvičky bez podrážky nebo
silnější ponožky.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací.

Jedinečný šperk z Vašich rukou
Kód balíčku: POH 033 090
Chcete mít naprostou
jistotu, že šperk, který nosíte, je opravdu
originál? Vyrobte si jej sami! Smaltové
šperky z dob našich babiček, které možná
ještě najdeme ve starých šperkovnicích,
prozrazují velkou pečlivost jejich výrobců
i odvahu a nadčasovost při výběru barev.
Snad právě proto se jimi dnešní „šperkaři“
tak intenzivně inspirují. Smaltové šperky
jsou něžné a zároveň výrazné.

Obsah balíčku:

> Klient se pod vedením lektorů seznámí
s technikou výroby smaltovaných šperků.
> Vyrobený šperk si vypálí v přenosné peci
a opatří potřebnými kovodíly, dodanými
zhotovitelem.
> Dárky – suvenýrek města a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
		
• Pamětní list VK, Pas VK.
		
• Bavostopa VK.
		
• Pohlednice VK, Samolepka VK.
		
• Tričko VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

Bez omezení.
4–5 hodin.
Max. 10 osob.
Do 10 osob (včetně účastníků).
Vlastní pracovní oděv
(riziko zničení oděvu je malé,
barvy jdou vyprat).
Veškerý materiál i technické
vybavení dodá zhotovitel.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny předem.

Malováno dlátem
Kód balíčku: POH 034 094
V dílně voní dřevo.
Vezmete do ruky dláto a špalek ve vašich rukou se změní
v krásnou dřevořezbu. Ukažte, co ve vás je!

Obsah balíčku:

> Mistr řezbář vás
ve své dílně
seznámí se dřevem,
s nástroji a s různými
technikami řezby.
Pod jeho vedením
si vyzkoušíte
vybranou techniku
a domů budete
odcházet s vlastnoručním výrobkem.
> Součástí dne s řezbářem je i občerstvení.
> Dárky – suvenýrek města a dárkový balíček
(obdržíte holubí poštou po realizaci služby):
		
• Pamětní list VK.
		
• Pas VK.
		
• Pohlednice VK.
		
• Bavostopa VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Služba
je vhodná
pro dospělé.
6 hodin.
1 osoba.
Maximálně 3 diváci.
Pracovní oděv do dílny. Technické
vybavení bude zapůjčeno.
Celoročně.
Realizace služby není závislá
na počasí.
Karviná.
Nejlépe 2 týdny předem.
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Tipy na aktivní strávení volného času
DISCO A ZÁBAVY:
Bizon club /1/, Bohumínská, Karviná-Nové Město
Vinárna BRNO /2/, Kosmonautů, Karviná-Ráj
ČERVENÁ SEDMA /3/, Stavbařů 2203, Karviná-Mizerov
TEQUILA bar /4/, Havířská 1783, Karviná-Nové Město
Hotel Darkov /5/, Lázeňská 254, Karviná-Lázně Darkov
ALABAMA bar /6/, Těreškovové 2233, Kárviná-Mizerov
Kavárna CASPER /7/, Fryštátská 56, Karviná-Fryštát

Taneční zábavy: pá–so 21.00–5.00 h
Taneční zábavy: pá–so 20.00–2.00 h
Disco: pá–so 21.00–2.00 h
Disco: pá–so 21.00–4.00 h
Taneční večery, živá hudba: pá–so 18.00– 24.00 h
Country, disco: pá–so
Disco: pá–so

FITNESS:
Figure studio /8/, Čajkovského 2184, Karviná-Mizerov
Fitcentrum Aréna /9/, Haškova 643, Karviná-Ráj
Fitness Centrum Karviná /10/, Kašparova 2978, Karviná-Hranice
Fitness centrum STaRS /11/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Fitness Malibu /86/, Masarykovo náměstí 93, Karviná-Fryštát
STOLNÍ TENIS:
Krajské středisko volného času Juventus /12/, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město
TENISOVÉ KURTY:
Lázeňský park Lázní Darkov /13/, Karviná-Lázně Darkov
Sportovní hala STaRS /14/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Kurty za Rehabilitačním sanatoriem /15/,
areál Rehabilitačního sanatoria, Karviná-Hranice
Sportovní areál Kovona Karviná /16/, Sportovní, Karviná-Nové Město
Městský stadion /87/, U Hřiště, Karviná-Ráj
ZŠ Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město
SQUASH:
Sportovní hala STaRS /17/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
BADMINTON:
Sportovní hala STaRS /18/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
ZŠ Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město
SAUNA:
Sauna Oáza /19/, Karola Śliwky 53, Karviná-Fryštát
Sauna Fitcentrum Aréna /20/, Haškova 643, Karviná-Ráj
Sportovní hala STaRS /21/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
SOLNÁ JESKYNĚ:
/22/ Einsteinova 2867, Karviná-Hranice
STŘELNICE:
Sportovně Střelecký klub 2. ZO AVZO ČR /23/, U Bažantnice, Karviná-Nové Město
Sportovně Střelecký klub KOVONA KARVINÁ /24/, Sportovní, Karviná-N. Město
JEZDECTVÍ:
Jezdecký klub DVŮR OLŠINY /25/, Olšiny 59, Karviná-Staré Město
Vyjížďky na koni /26/, p. Poloch, tel.: 603 737 826
POVOZNICTVÍ:
Jezdecký klub DVŮR OLŠINY /25/, Olšiny 59, Karviná-Staré Město, tel.: 777 336 338
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Tipy na aktivní strávení volného času
BOWLING:
Bowling /27/, Einsteinova 2867, Karviná-Hranice
Bowling /28/, Jaroslava Vrchlického 758,
Karviná-Nové Město
Bowling Club /29/, U Lesa 762, Karviná-Ráj
SPINNING:
Sportovní hala STaRS /30/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Fitness Malibu /86/, Masarykovo náměstí 93, Karviná-Fryštát
IN-LINE BRUSLENÍ
Sportovní hala STaRS /30/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
KOUPÁNÍ:
KRYTÝ BAZÉN /31/, Leonovova 1797, Karviná-Hranice
LETNÍ KOUPALIŠTĚ /32/, Havířská 1783, Karviná-Nové Město

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL:
Letní koupaliště /33/, ul. Havířská 1783, Karviná-Nové Město
ZŠ Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město
Beach kopaná:
ZŠ Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město
SKATEPARK:
Skateboardové hřiště (U-rampa) /34/, Leonovova (v areálu u krytého bazénu), Karviná-Hranice
PŮJČOVNA MOTOKÁR:
/35/ Za hypermarketem Tesco, Karviná-Ráj, Ing. Ferenc

tel.: 605 202 055

MINIGOLF:
/36/ park za Rehabilitačním sanatoriem v Karviné-Hranicích, Karviná-Hranice

tel.: 596 372 231

CYKLOTURISTIKA
Regionální cykloturistické trasy: Trasa č. 6097 přes Karvinou vede směrem od Těrlicka přes Stonavu
po silnici č. III/4687 Stonavské. Na území města pak odbočí vlevo na ul. Svornosti k Darkovskému mostu,
za mostem po ul. Lázeňské, Karola Śliwky, po které těsně objíždí centrum města (v tomto úseku jsou informační ukazatele pro příjezd do zámeckého parku, k zámku a městskému informačnímu centru).
Z ul. Karola Śliwky odbočuje vpravo na ul. Poštovní, přes křižovatku rovně pak naváže na ul. Rudé armády, dále vpravo na ul. Žižkovu a přes kruhový objezd naváže rovným směrem opět na ul. Žižkovu. Trasa
míjí po levé straně lázně a vede stále rovně až ke dvěma odbočkám – odbočka vlevo na ul. Mickiewiczovu,
po které se dostane na území Petrovic u Karviné. Trasa v Petrovicích vede přes hraniční přechod Marklovice do Polska. Odbočka vpravo přechází na trasu č. 6110 směrem k hraničnímu přechodu v Karviné-Ráji
na ul. Polské. Trasa vede po ulicích: Mickiewiczova, Borovského, U Farmy a Polská.
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Tipy – hlavní atrakce a zajímavosti:
Z ámek Fryštát: hlavní budova zámku – I. prohlídkový okruh /37/:

Masarykovo nám. 1, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 318 382, fax: 596 312 453,
e-mail: zamek-frystat@karvina.org, www.zamek-frystat.cz. Otevřeno v sezoně od dubna do konce října,
út–ne od 10.00 do 17.00 h mimo 1. sobotu a poslední neděli v měsíci (občanské obřady); poslední prohlídka je
od 16.00 h. Zámek má bezbariérový přístup. Prohlídka zámeckého interiéru trvá 50 minut a zahrnuje 17 místností vybavených šlechtickým nábytkem dokládajícím způsob bydlení bývalých majitelů zdejšího panství.
Po dokončení opravy Lottyhausu na podzim 2003 byla prohlídka prodloužena o další dva okruhy. Pouze
s průvodcem. Vstupné: 60 Kč, slevy 40 a 30 Kč, rodinné 120 Kč.

Z ámecká galerie Chagall /38/:
Masarykovo nám. 1 (pravé dolní křídlo zámku, Karviná-Fryštát, tel.: 596 322 859, www.chagall.cz
Otevřeno: út–ne: 9.00–18.00 h. Vstup zdarma. Umělecké výstavy domácích i zahraničních významných
autorů.
L ottyhaus: vedlejší budova zámku – II. a III. prohlídkový okruh /37/:

Kontakty – viz zámek Fryštát. S hlavní budovou zámku je propojen prosklenou chodbou. V průběhu prohlídkové trasy II. okruhem je k vidění 15 salonů prezentujících šlechtické bydlení a měšťanské bydlení
19. století. Otevřeno – stejně jako I. okruh, s tím, že zde neprobíhají
občanské obřady. Vstupné – stejné jako u I. okruhu.
III. prohlídkový okruh zahrnuje stálou expozici českého umění
19. století ze sbírek Národní galerie v Praze.
Otevřeno celoročně, út–ne: 10.00–17.00 h (poslední od 16.00 h).
Vstupné: 40 Kč, slevy 25 a 20 Kč a rodinné 80 Kč.

„Šikmý “ kostel sv. Petra z A lcantary /39/: Ostravská ul. (silnice č. 59 směr Ostrava), Karviná-Doly.
Byl postaven r. 1736. Raritou je, že v průběhu pouhých 40 let došlo vlivem důlní činnosti k poklesu půdy
pod kostelem asi o 36 m. Tím došlo k naklonění kostela na stranu o 6,8° od svislé osy. Kostel je v současnosti přístupný, konají se zde bohoslužby v českém i polském jazyce. Získává si pověst zajímavého poutního
místa.
V ýstavní síň Muzea Těšínska /40/: Masarykovo nám. 10, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 311 425,
e-mail: muzeum@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
Otevřeno: út–pá: 8.00–12.00, 12.30–16.00, so–ne: 13.00–17.00 h. Individuální prohlídky.
Vstupné: 25 Kč, slevy: děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 15 let, studenti a důchodci 10 Kč, rodinné
(2 dospělí a 2 děti) 40 Kč, MŠ a ZŠ 5 Kč.

Městské akce: Velikonoční jarmark (březen/duben), Den Země (duben), festival Ostrovy hudby (květen/
červen), Dny Karviné, Festival národnostních menšin (červen), Evropské dny kultury a sportu a Karviná
cup (srpen), Karvinský totem (srpen), Knižní jarmark a Hornický jarmark (září), S kolem kolem Karviné
(září), Dny evropského kulturního dědictví (září), Barevný podzim (září), Vánoční jarmark (prosinec).
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R

- Léèebné pobyty
- Relaxaèní pobyty
- Víkendové, týdenní a jednodenní pobyty
- Volnì pøístupné lázeòské procedury
- Kongresy, firemní akce
- Výteèné gastronomické služby
- Bohatý volnoèasový program






Darkov /81a/			

Rehabilitační sanatorium /81b/
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Tipy na ubytování a stravování
Tipy na ubytování:
Hotel SPORT /41/, Karola Śliwky (zimní stadion), Karviná-Fryštát (centrum)

tel.: 596 312 278
www.stars-karvina.cz, e-mail: stars@stars-karvina.cz
Hotel Darkov /42/, Lázeňská 254, Karviná-Lázně Darkov
tel.: 596 311 821
tel.: 596 314 680
Penzion Jelen /43/, Zámecká 1942, (centrum), Karviná-Fryštát
www.penzionjelen.com, e-mail: info@penzionjelen.com
Hotelový dům Kosmos /44/, Žižkova 1799, Karviná-Mizerov
tel.: 595 392 100
e-mail: koleje.kosmos@centrum.cz		
tel.: 596 314 214
Ubytovna HCB /45/, Havířská 1688, Karviná-Nové Město,
Ubytovna Předvoj /46/, nám. Budovatelů 1306, Karviná-Nové Město
tel.: 596 311 475
e-mail: anna.budniakova@okd.cz
Penzion ALDO /47/, Masarykovo nám. 8, Karviná-Fryštát,
tel.: 596 314 489
www.penzionaldo.cz, e-mail:info@penzionaldo.cz
tel.: 596 313 545
Hotel-Restaurant Na Fryštátské /48/, Fryštátská 202, Karviná-Fryštát
www.nafrystatske.cz, e-mail:info@nafrystatske.cz
Koleje Slezské univerzity /49/, Na Vyhlídce 1079, Karviná-Nové Město
tel.: 596 398 501
Společenský dům /50/, Lázeňský park 498, Karviná-Lázně Darkov
tel.: 596 316 565
www.darkov.cz/ubytovani, e-mail: info@darkov.cz
tel.: 596 342 210
Ubytovna MAŠINKA /84/, vlakové nádraží, Karviná-Fryštát

Tipy na stravování:

CAFFÉ A RESTAURANT NA ZÁMKU /51/,
Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát (centrum)
Restaurace VANILI /52/, Masarykovo nám. 36, Karviná-Fryštát (centrum)			
Restaurace ALDEA /53/, Masarykovo nám. 93, Karviná-Fryštát (centrum)
Restaurace U STARÉ RADNICE /54/, Masarykovo nám., Karviná-Fryštát (centrum)
Pizzerie CARUSO /55/, Masarykovo nám. 38, Karviná-Fryštát (centrum)
Hotel-Restaurant NA FRYŠTÁTSKÉ /56/, Fryštátská 202, Karviná-Fryštát
Asijská restaurace RONG VANG /57/, Fryštátská 72, Karviná-Fryštát
HOSPŮDKA U PARKU /58/, Karola Śliwky 153, Karviná-Fryštát
Restaurace POD ZÁMKEM /59/, park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát
Kavárna ROSA /60/, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice
Společenský dům /61/, Lázeňský park 498, Karviná-Lázně Darkov
HELLENIC RESTAURANT /62/, park Bedřicha Smetany 173, Karviná-Fryštát
Bar ASIA /63/, tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město
Restaurace U ČÁPA /64/, tř. Osvobození 1766, Karviná-Nové Město
Hospůdka U MARTY /65/, Žižkova 1509, Karviná-Mizerov
Restaurace BESKYD /66/, U Bažantnice, Karviná-Nové Město
Kavárna NEVADA /67/, Centrum 2314, Karviná-Mizerov
COUNTRY CLUB ALABAMA /68/, tř. Těreškovové 2233, Karviná-Mizerov (kovbojské menu)
Restaurace a pizzerie LE CAFE /69/, Prameny 801, Karviná-Ráj
Restaurace a pizzerie TRILOBIT /70/, Einsteinova, Karviná-Hranice (naproti bowlingu)
AQUA BAR /71/, Leonovova, objekt krytého bazénu, Karviná-Hranice
Pizzerie LA GONDOLA /72/, Jaroslava Vrchlického 758, Karviná-Nové Město
Pizzerie NA OSMISTOVCE /73/, nám. Budovatelů 1419, Karviná-Nové Město
Pizzerie ALIBI BAR /74/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
PIZZERIE NA STUDENTSKÉ /75/, Studentská 2384, Karviná-Mizerov
Pizzerie GRADO /76/, Borovského 875/122, Karviná-Ráj
Pizzerie (nekuřácká) U TURKŮ /77/, Slovenská 504, Karviná-Hranice
Cukrárna ADRIA /78/, Fryštátská 86, Karviná-Fryštát (centrum) 				
Restaurant DINOS /79/, Svatopluka Čecha, Karviná-Fryštát
Čajovna BAMBUSOVÁ CHÝŠE /80/, Zámecká 105, Karviná-Fryštát (centrum)
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Základní informace o městě, dostupnost
Dopravní dostupnost:
Karviná se nachází v severovýchodní části České republiky.
Autem

z Prahy – po dálnici D1 Brno, Vyškov – po R46 Olomouc – po R35 Lipník nad Bečvou,
Hranice – po I/48 Frýdek-Místek–Český Těšín nebo po R56 Ostrava (asi 400 km).
od Ostravy po silnici č. 59 (Fryštátská, Ostravská) asi 25 km.
od Českého Těšína po silnici č. 67 asi 15 km.

Parkování: V centru města je pěší zóna a v dalších částech podle vyznačení jsou obytné zóny, kde je
parkování možné pouze na označených parkovištích. Na celém území města je 7 placených parkovišť.
Vlakem: trasa č. 320 Čadca–Bohumín, do Bohumína vede trať 270 Praha–Bohumín (18 km od Karviné). Z Polska směr Varšava–Vídeň přes žel. přechod v Petrovicích u Karviné (3 km). Přímé
spoje – Praha, Brno.
Dálkovým autobusem: pravidelná přímá spojení Karviná–Brno (denně; 230 km), další z Ostravy.
Na kole: možnosti cykloturistiky (viz cykloturistika).
Letadlem: let OK 22 z Prahy do Ostravy-Mošnova, odtud autobusem nebo taxi cca 42 km do Karviné.
Možnost zapůjčení automobilu přímo na letišti.

Z ákladní informace o městě:

Karviná se rozkládá u hranice s Polskem na ploše 57,5 km 2 s počtem obyvatel asi 64 tisíc. Nadmořská výška
nepřesahuje 230 m n. m. Od Ostravy, 3. největšího města ČR, je vzdálena asi 25 km. Patří do Moravskoslezského kraje. Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu je 9 °C, dlouhodobý průměrný roční úhrn
srážek činí 778 mm. Maximum srážek bývá v červenci, teplotní maximum rovněž v červenci, průměrná
letní teplota je 25 °C.

Informace pro turisty:

Městské informační centrum Karviná /82/, Masarykovo nám. 71
tel.: 596 318 620
e-mail: micka@rkka.cz
web: http://mic.rkka.cz
Otevřeno: po–pá 8.00–18.00 h, a so 8.00–13.00 h
Poskytuje informace o městě i okolí, propagační materiály; prodává suvenýry, mapy a publikace, provozuje antikvariát
a Galerii Pod věží.
Pobočka MIC /83/:
Hlavní nádraží ČD, tel.: 596 311 541
e-mail: miccd@rkka.cz
Otevřeno: po–pá 8.00–16.00 h

Kontakt:

statutární město Karviná
Moravskoslezský kraj
Česká republika
Ul. Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
tel.:
+420 596 387 111
fax:
+420 596 317 650
e-mail:
info@karvina.org
http://www.karvina.org
www.karvina-info.cz
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Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny služby nabízené společností Valašské království s. r. o.,
dále jen VK s. r. o., a jsou nedílnou součástí každého Balíčku zážitků.

I. Úvod

Cestovní agentura Valašské království s. r. o. zajišťuje nabídku a prodej vybraných akcí a aktivit prostřednictvím Balíčků zážitků Valašského království včetně Balíčků zážitků v Karviné. Balíček zážitků si může klient
koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní vztah mezi VK s. r. o. a klientem vzniká zaplacením kupní ceny
Balíčku zážitků VK s. r. o. Koupí balíčku klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
Klient může zakoupit Balíček zážitků VK s. r. o. osobně v některém prodejním místě společnosti VK s. r. o.,
v síti vybraných informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, na webových stránkách
www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku. Při zakoupení Balíčku obdrží zážitkový kupon.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s klientem, budou použity výhradně pro interní potřebu společnosti
VK s. r. o. Poskytnutím svých osobních údajů klient vyjadřuje souhlas se zasíláním informací týkajících se
připravovaných aktivit, slev, akcí apod., pokud neuvede jinak.

III. Předmět kupní smlouvy

Předmětem koupě je „Balíček zážitků“ specifikovaný v objednávce klienta.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání objednaných služeb

1. Objednávka
Zasláním platné objednávky se klient zavazuje k odběru zboží nebo služby specifikované v objednávce.
2. Rezervace
Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána se společností VK s. r. o. nejpozději do
data uvedeného na zážitkovém kuponu, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud v této lhůtě klient
neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.
Rezervací termínu a místa konání aktivity se VK s. r. o. zavazuje zabezpečit klientovi služby v dohodnutém
rozsahu a kvalitě.
3. Plnění služby Balíčku zážitků
Služba bude poskytnuta držiteli zážitkového kuponu.
4. Povinnosti klienta
Veškerých aktivit se klient účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Klient musí sám posoudit, zda
je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí zvolené aktivity. Informace o případných
omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost,
případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí
každého Balíčku zážitků. Některé z nabízených služeb jsou závislé na počasí. Pokud dojde ke zrušení
aktivity z důvodu nepříznivého počasí, má klient, který měl danou službu v tomto termínu rezervovanou,
právo sjednat si jiný termín.

V. Cena a platební podmínky

Cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně Balíčku zážitků, která je uvedena v závazné objednávce. Uhrazení
kupní ceny je podmínkou zaslání zážitkového kuponu klientovi. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené
s poskytnutím služby uvedené v Balíčku zážitků VK s. r. o.
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Všeobecné obchodní podmínky
VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení ze strany klienta v termínu kratším než 30 dní před čerpáním služby činí storno 20 % z ceny Balíčku
zážitků.
Zrušení ze strany klienta v termínu kratším než 10 dní před čerpáním služby činí storno 50 % z ceny Balíčku
zážitků.
Nemá-li u sebe klient platný Zážitkový kupon, nedostaví-li se klient ve stanovený termín na místo čerpání
služby, zruší-li účast den před čerpáním, případně v den čerpání služby, přeruší-li z vlastní vůle čerpání služby
již při jejím průběhu, hrubě poruší závazné bezpečnostní podmínky, není-li způsobilý k čerpání služby (věk,
zjevné zdravotní omezení atd.) činí storno 100 % z ceny Balíčku zážitků.
Dojde-li ke zrušení Balíčku zážitků ze strany poskytovatele z důvodů nepříznivých klimatických nebo technických podmínek a v případě mimořádné události, nabídne poskytovatel klientovi náhradní Balíček zážitků
nebo vrátí klientovi peníze v plné výši.

VII. Povinnosti smluvních stran

Klient je povinen:
> obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení
o lékařské prohlídce apod.), seznam potřebných dokladů zákazníkovi oznámen nejpozději při objednávce. VK s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti
potřebných dokladů;
> zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé
osoby;
> zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu;
> dostavit se včas na místo čerpání služeb.
Společnost VK s. r. o. je povinna nejpozději před zahájením čerpání služeb poskytnout klientovi všechny
podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou VK s. r. o. známy.
Společnost VK s. r. o. je oprávněna v případě, že nastanou okolnosti bránící jí poskytnout služby dle sjednaných podmínek, provést odpovídající změny služby nebo tyto služby zrušit; oznámení o změně či zrušení se
provede bez zbytečných odkladů.

VIII. Reklamace

Společnost Valašské království s. r. o. je povinna poskytnout klientovi služby specifikované v Balíčku
zážitků v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
Oznámení vady
Svá práva z odpovědnosti za vady musí klient uplatnit písemně u společnosti VK s. r. o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby. Společnost VK s. r. o. je povinna oznámit klientovi své
stanovisko k uplatněné odpovědnosti za vady nejpozději do třiceti dnů od doručení písemného oznámení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli VK s. r. o., v jejichž důsledku zákazník plně nevyčerpal zaplacené služby (aktivity), nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny
těchto služeb.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou
občanského zákoníku.
3. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. června 2006.
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