lanový park libín – ceník

důležité inFormace

trasy ve výškách

otevírací doba

horní trasa
paniramatická trasa
technická trasa
Flying fox

220 kč / osoba / trasa
330 kč / osoba / trasa
330 kč / osoba / trasa
280 kč / osoba / trasa

sleva 100 kč
na druhou a další trasu v pořadí.
celodenní vstupné
(neomezený celodenní přístup)
1500 kč / osoba

duben (DLE POČASÍ), květen, červen
víkendy + svátky
10:00–17:00 hodin
červenec, srpen
denně
10:00–18:00 hodin

V sezóně možnost
platby kartou

trasa nad zemí
dětská trasa
(zdarma 2. a další hodina)

80 kč / dítě / hodina

adrenalinová věž
lezecká stěna
obří houpačka

100 kč / osoba
100 kč / osoba

září až polovina října
víkendy + svátky
10:00–17:00 hodin
Nástup na trasy je možný min. 45 minut před zavírací dobou.
Platí celoročně.

další vyžití v lanovém parku libín
– rozhledna

ceny za doprovod s trenérem
(nutno objednat předem)
1 trasa
250 kč
2 trasy
400 kč
3 trasy
500 kč

– občerstvení

základní pravidla

navštivte také

1| na vysoké překážky je možný vstup pouze ve dvojicích či
trojicích (mimo horní trasu)

lanový park slapy

2| na vysoké překážky mají děti vždy doprovod dospělého
(starší 18 let)

– 110 km směr praha

3| klienti se seznámí s pravidly v písemné podobě a absolvují
školení
4| je vyžadována pevná obuv s uzavřenou špičkou a pevnou
patou
5| při nedodržování pravidel bude klient z bezpečnostních
dŮvodŮ slaněn na zem
6| provoz je zastaven při náhlé bouřce a silném větru
7| na dětské trase, horní trase a junior parku vždy rodiče
dohlíží na své děti
8| každý návštěvník je povinen se řídit instrukcemi
vyškoleného trenéra
gps 49.7696094n, 14.4157275e

PARK LEŽÍ NA BŘEHU SLAPSKÉ PŘEHRADY
– 5 tras ve výškách, z toho dvě trasy s jisticím systémem,
který umožňuje dětem jít na trasu samostatně
– dětská trasa nad zemí
– junior park – zasíťované překážky pro děti od 4 let
– stromový dům, slackline, outdoor café
– relax zóna

lanové trasy

kontakty
libín: +420 776 114 566
václav duchaj: +420 736 676 565
e-mail: vasek@lanovyparklibín.cz
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lanový park libín

www.lanovyparklibin.cz
vyžití pro děti

– seznamovací trasa –

– děti samostatně, dohled dospělého –

příprava na těžší trasy, speciální jištění,
děti vždy s dohledem dospělého
min. výška 130 cm doba lezení 20–30 minut

min. věk 4 roky, max. 60 kg
celodenní lezení

– těžká trasa –

– zasíťované překážky pro šikovné děti –

nejobtížnější část parku vhodná
pro fyzicky zdatné jedince
min. výška 150 cm doba lezení 40–50 minut

od 4 let do výšky 135 cm
nutné poučení a označení páskou na ruce

adrenalinová věž

– středně těžká trasa –
nejdelší trasa, s největším počtem
pestrých překážek
min. výška 150 cm doba lezení 50–60 minut

– bezpečně s jištěním pro velké a malé –

– 11 sjezdů pro zkušené –

– zažijte stav beztíže –

min. výška 150 cm

min. věk 10 let, min. výška 150 cm,
max. váha 99 kg

min. věk 7 let, min. výška 130 cm,
max. váha 99 kg

