ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ROYAL RANGERS, CENÍK SLUŽEB
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Nabízíme aktivity pro dětské dny, firemní akce, teambuilding, obecní slavnosti apod.

K ceně atrakce je vždy potřeba připočítat jízdné - 7Kč/Km. Počítá se z naší základny
– tj. vesnice Kořen u Plané u Mariánských Lázní

Vysoké lanové překážky
K dispozici jsou nejrůznější typy vysokých lanových překážek. V ceně je stavba i provoz
překážek, včetně personálního zajištění. Do hodinové sazby není započítána doba stavby a
bourání překážek.


1 vysoká lanová překážka:

1-2 hodiny: 1 000 Kč
3-4 hodiny: 3 000 Kč
5-7 hodin: 5 000 Kč



2 vysoké lanové překážky:

1-2 hodiny: 2 000 Kč
3-4 hodiny: 4 000 Kč
5-7 hodin: 6 000 Kč



3 vysoké lanové překážky:

1-2 hodiny: 3 000 Kč
3-4 hodiny: 5 000 Kč
5-7 hodin: 7 000 Kč

Jízda na čtyřkolce
Nabízíme vožení dětí (i dospělých) na terénní čtyřkolce (s řidičem). Je možné vozit v terénu i
po cestách, podle možností lokality.



Přivezení čtyřkolky na místo: 500 Kč (hradí se vždy,
sazba je pevná)
Provoz čtyřkolky: 500 Kč/hodinu

Vodní atrakce
V letních měsících je hezké užít si i trochu vodních radovánek. Nabízíme několik typů vodní
zábavy.
Jízda na motorovém člunu:
Pro tuto aktivitu je třeba zajistit vhodnou lokalitu. Je třeba větší vodní plocha, je nutné počítat
s hlukem.



Přivezení člunu na místo: 500 Kč (hradí se vždy, sazba je pevná)
Provoz člunu: 500 Kč/hodinu

Paddleboardy:
Moderní a v současné době velmi oblíbená disciplína. Pozor, je zde téměř stoprocentní
pravděpodobnost kompletního namočení 


Provoz stanoviště – 2 paddleboardy s obsluhou a zajištěním: 300 Kč/hodinu

Mořské kajaky:
Jízda na dvoumístných kajacích je velmi zajímavým zážitkem. Je třeba mít k dispozici ne
úplně malou vodní plochu.


Provoz stanoviště – 2 mořské kajaky s obsluhou a zajištěním: 300 Kč/hodinu

Dále nabízíme:
Raft, Nafukovací dvoumístné lodě typu Pálava, Šlapadlo


Za každé z uvedených plavidel – s obsluhou a zajištěním: 200 Kč/hodinu

