Jedeme na výlet…
Už víte kam? Na Herní krajinu Pecka ve Velké Úpě.
Na unikátní dřevěné hřiště na motivy krkonošské zvířeny s lanovými stezkami a prolézačkami. Ve výšce 1060 m n. m. mají děti možnost se dozvědět
o zvířatech řadu zajímavých věcí a přitom si užít radost z pohybu v nádherné krkonošské přírodě.
Školním skupinám (10 – 40 osob) nabízíme programové a organizační zajištění jednodenního výletu. Jeho program kombinující edukační, zábavní
a sportovní část je určen pro školáky od 6 do 13 let.

Více o Herní
krajině Pecka

Jak se dostat na
Herní krajinu Pecka

Herní krajina Pecka je plná krkonošských
zvířat v nadživotní velikosti. Děti mohou
proběhnout kolem stejně velkých mravenců, prolézt ulitou vřetenovky i tělem
zmije, sklouznout se z žeber padlého jelena a rozhlédnout se z jeho paroží. Sochařský park umožní dětem vidět přírodu z jiné
perspektivy.
Hrou k bezpečnému pohybu v horách
Dřevěné prvky Herní krajiny Pecka využijeme
k tomu, abychom děti naučili, jak se správně chovat v horách zábavnou formou. Edukativní část
tohoto výletu tak vede člen Horské služby. Děti
na několika stanovištích Pecky naučí
¬
¬
¬
¬
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jak dostat raněného do stabilizované polohy
jak vyrobit improvizovaná nosítka
jak ošetřit ránu
co dělat, když nás uštkne had
jak vypadá záchrana z laviny

Časový harmonogram
Pěší výstup na Pecku cestou
horských nosičů

9:30

11:30

Oběd na Herní krajině Pecka

11:30

12:30

Edukativní program Pomoc v horách
a jak řešit krizové situace

12:30

15:30

Sjezd na koloběžkách do Velké Úpy

15:30

16:30

Balíčková cena programu
Cena pro vás

900 Kč/os.

Umíme sestavit i programově a časově
úspornější nabídku, například:
• nahoru pěšky + Herní krajina Pecka + edukativní program
+ oběd + lanovkou dolů (750 Kč)
• lanovkou nahoru + Herní krajina Pecka + edukativní
program + oběd + lanovkou dolů (780 Kč)
• lanovkou nahoru + Herní krajina Pecka
+ lanovkou dolů (560 Kč)

Nabídka obsahuje:
Personální zajištění poznávacích i zábavních aktivit
(průvodce, animátory Herní krajiny Pecka, instruktory)
Volné vstupy – sedačková lanovka Portášky
Oběd
Parkování zdarma

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVK Y:

UŽITEČNÉ ODK AZY:

Ilona Hubáčková
live@skiresort.cz
tel: 728 030 204

www.skiresort.cz
www.pec-ka.cz

