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INDOOR | OUTDOOR AKTIVITY
Parkhotel Morris **** Vám je schopen sestavit outdoorové a sportovní aktivity přesně na
míru, dle Vašich přání a požadavků. Organizujeme prohlídky do místních skláren s
možností zakoupení jednotlivých výrobků, ale i vlastnoruční vyfouknutí skla včetně
odborného výkladu. Zároveň zajišťujeme výlety na; Panskou skálu (s odborným výkladem a
občerstvením), nebo výlet do hasičského muzea v Novém Oldřichově, projížďky lodí po
Máchově jezeře, prohlídky okolních hradů a zámků (s možností cateringových služeb přímo na
místě) a plno dalších outdoorových a indoorových aktivit.
Sportovní aktivity:
Relax centrum: bowling, squash (1 km)
Krytý bazén: Česká Lípa (1,5 km)
Golf: Malevil areál (15 km), Pihel (5 km)
Tenisové kurty: Nový Bor (1 km) a Česká Lípa (10 km)
Projížďky na koních: Sloup v Čechách (10 km), ranč Malevil (15 km)
Autodrom Sosnová
Milovníkům trocha adrenalinu nabízíme možnost zajistit sportovní program na
Autodromu Sosnová (3 km od hotelu), kde Vám jsme schopni zrealizovat program přesně dle
Vašich konkrétních přání a požadavků.
Můžeme pro Vás zajistit: pronájem dráhy, závody na motokárách, jízdu v terénních
buginách a džípech v kamenolomu, v lesním porostu, v pískovně anebo v zátěžových
podmínkách a kurzy bezpečné jízdy pod vedením profesionálního instruktora s možností
odečtu bodů v registru řidičů.
Offroad: mezi velice pochvalované aktivity u našich hostů je offroad expedice v terénních
speciálech, kde jednotlivé týmy obdrží sadu instrukcí včetně map, GPS a navigačních bodů.
Všechny týmy tak absolvují trasu dle předem připraveného scénáře, který může trvat dvě
hodiny nebo až několik dní.

Mariánské Lázně

Česká Lípa

Nový Bor

Morris CL s.r.o., Parkhotel Morris****

Hotel Morris ****

Žižkova 260, Nový Bor
tel.: +420 487 723 157 | e-mail: parkhotel@hotelmorris.cz | web: www.hotelmorris.cz

Mezi nabídku vozů patří; Nissan Patrol Speciál 2000, Toyota LandCruiser, Hummer a
dokonce i obrněné vozidlo.

Teambuildingové programy a rozvoje týmů
Jestliže potřebujete motivovat své partnery, odměnit zaměstnance, anebo uspořádat pracovní
workshop v atraktivním a příjemném prostředí, jsme tu pro Vás. Můžeme Vám
zorganizovat kurzy teambuildingu a rozvoje týmu, stejně tak oživíme vaše manažerské
meetingy, konference, firemní setkání apod. S pomocí našeho partnera agenturou
NEWDAY, Vám jsme schopni připravit program tak, aby odpovídal nejen Vašim přáním a
požadavkům, ale i firemní kultuře a finančním možnostem.

Oblasti ve kterých Vám jsme schopni zajistit firemní akce:
- Týmové kurzy
- Zábavné programy
- Adrenalin a dobrodružství

Týmové kurzy: kurzy týmu slouží hlavně k nastartování větší dynamiky ve skupině, ke
zlepšení atmosféry, posílení důvěry a k rozpohybování jednotlivých členů nejen k větší
produktivitě, ale umožnění i vzájemně bližšího poznání s ostatními členy.
Mezi nejoblíbenější scénáře patří: Team spirit, Humanus, Zlatá horečka Klondyke, Mission
Impossible a plno dalších.
Časová náročnost týmových kurzů: ½ - 3 dny.
Cenu Vám zhotovíme na základě vašeho konkrétního zadání!
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Zábavné programy:
Cílem těchto zábavných programů je hlavně skvěle se pobavit, uvolnit napjatou atmosféru
mezi pracovníky, prohloubit, ale i navázat nové pracovní a osobní vztahy.
Mezi nejpopulárnější denní zábavný programy patří: Hawaii Party, Royal Casino, Rallye
Monte Carlo, Cooking Star, Housekeeping naruby, Reportéři, Ideální klient, Beefeater či
Volební kampaň.
Časová náročnost denních programů: 2,5 – 8 hod.
Mezi nejpopulárnější večerní zábavné programy patří: Útěk z věznice Alcatraz, Pevnost
Boyard nebo Da Vinci kód.
Časová náročnost večerních programů: 1,5 -3 hod.
Teambuildingové programy a rozvoje týmů
Adrenalin a dobrodružství:
V rámci tohoto programu Vám nabízíme širokou škálu adrenalinovým a dobrodružných
aktivit, jež oživí a doplní charakter vaší akce. Všechny tyto aktivity Vám jsme schopni
přizpůsobit dle jakýchkoliv časových a organizačních požadavků.
Velice výhodnou možností, jak vylepšit Váš program, může být návštěva Adrenalin Parku.
Pro Vaši inspiraci tak navštivte www.adrenalinpark.com
Seznam jednotlivých aktivit: horské terénní koloběžky, rallye na polygonu, motokáry,
terénní buginy, segway, in-line skating, lukostřelba střelba z kuše, střelba ze vzduchové
pušky s optikou na automatický terč, střelba ze vzduchového revolveru Smith & Wesson na
automatický terč, foukací šipky, střelba z praku, hod nožem a hvězdicí, air trim, let
horkovzdušným balónem, kiting (těžký padák) včetně off road boardu, nebo snowboardu,
jachtingu, jízdy na motorových člunech a vodních lyžích, lezeckou stěnu, lezení na
skalách, slaňování, zorbing, přemosťování údolí, strategické týmové hry s využitím GPS
navigace, dobrodružnou hru v bývalé podzemní vojenské továrně a plno dalších
outdoorových aktivit.
Outdoorový i indoorový program zajistíme od 70,- Kč / na osobu / akce / atrakce.
Nabídku sestavíme dle zaslané poptávky na program.

Videoprezentaci závodního okruhu v Sosnové můžete shlédnout ZDE
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