
UŽIJTE SI TEAMBUILDING 
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU!

Špičkové služby na úrovni, konferenční místnosti, možnost
teamových aktivit, zážitky, památky, a to vše ukotveno do

nádherné přírody národního parku České Švýcarsko. 
Nechte se inspirovat našimi návrhy a vyberte si to správné

místo pro Vás. 
 



KDE SE UBYTOVAT?



Hotel Ostrov
Uprostřed přírody v klidném
hotelu Ostrov najdete
produktivní prostředí pro
Vaše pracovní jednání nebo
školení. Zažijte firemní akci
nebo netradiční teambuilding
v malé, ale klidně i stočlenné
pracovní skupině. Není
problém ani program na míru,
produkční zázemí, transfery z
letiště či akce pro zahraniční
klienty.

U Fořta

Čerpejte energii a nápady,
zasedejte v přírodě ve
venkovním proskleném
prostoru až pro 35 osob. V
hotelu pak naleznete
prostorné zasedací místnosti
pro 70 osob. Vaši firemní
událost není problém
ozvláštnit o zážitky dle
Vašeho přání, ať
adrenalinové či klidnější.



Garden Hotel
Mezná

Perfektní místo pro Vaši
firemní akci uprostřed
rozlehlé zahrady v centru
národního parku. Zasedací
místnost pro 40 osob a
teambuildingové aktivity
všeho druhu jsou
samozřejmostí.

Wellness hotel
Zámeček

Zámeček, to je stylový
historický areál zasazený v
úchvatné přírodě národního
parku. Zámecký salonek,
skvělý catering, ubytování
ve stylových pokojích a
teambuildingové aktivity na
míru.



Pivovar Kocour
Hledáte moderní prostory pro
své firemní školení?
Velkokapacitní sál a malý sál
jsou vám plně k dispozici.
Samozřejmostí je zajištění
stravování během celého dne
s možností přenocování v
hotelových pokojích, nebo
komentovaná prohlídka
prostor samotné výroby piva
a řízená degustace pivních
speciálů.

Hotel Bellevue 

V samotném srdci
národního parku je umístěn
hotel Bellevue, který
disponuje několika
místnostmi, které jsou
vhodné pro pořádání
výročních porad, seminářů,
školení, konferencí a
podobných setkání.



EVENTOVÉ AGENTURY



Event Time

Již 15 let Event Time organizuje
akce pro malé i velké skupiny.
Teambuildingy, zážitkové výlety,
večírky, setkání s klienty,
tematické akce s dobou trvání od
několika hodin až po několik dní.
Organizaci Vaší firemní akce
mohou připravit kompletně na
klíč či si můžete vybrat jen
zvolený program. Najdete i ty
nejoriginálnější aktivity, které
můžete zažít jen v destinaci
Českého Švýcarska. 

Active Point

V Děčíně na Labském nábřeží pár
metrů od ferraty najdete Active
Point. Profíky ve svém oboru. Tým
zkušených a certifikovaných
průvodců s dlouholetou praxí se
postará o malou skupinku, ale
klidně i o skupinu 100 osob. Mohou
Vám zapůjčit vybavení všeho
druhu a typu, zorganizovat zážitky,
nebo zajistit ubytování i s
grilováním. Active Point zvládne i
nemožné, stačí se pouze zeptat. 



Do lesa
Lákalo Vás vždy lezení? Víte, že
společné aktivity nejlépe stmelí
tým? Agentura Do lesa nabízí
adrenalinové zážitky a
horolezecké kurzy tradičního
lezení na pískovcových skalách
Českého Švýcarska a Labských
pískovců. Zážitky jsou vždy pod
vedením zkušeného a
certifikovaného instruktora.
Vyzkoušejte lezení na skalách,
průstup jeskyní, slaňování,
zajištěné cesty via ferrata a
spoustu dalšího…

Rent your e-bike

Objevte krásu Českosaského
Švýcarska na elektrokolech!
Díky elektrokolům zažijte
cesty Českosaským
Švýcarskem naplno,
projedete nejkrásnější údolí,
která jsou jiným vozidlům
nepřístupná. Díky půjčovně
elektrokol může vyrazit i 20
členná skupinka poznávat
krajinu pískovcových skal.



KAM VYRAZIT NA VÝLET?



JETŘICHOVICKÉ VYHLÍDKY



DOLSKÝ MLÝN



LABSKÝ KAŇON



KYJOVSKÉ ÚDOLÍ



TISÁ



VNITŘNÍ AKTIVITY

ZÁMEK DĚČÍN
ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK
LORETÁNSKÁ KAPLE
SKLÁRNA AJETO
NOBILIS TILIA
EXPOZICE V DOMĚ 

     ČESKÉHO ŠVÝCARSKA



OBRAŤTE SE NA NÁS
České Švýcarsko je na pracovní výjezdy jako stvořené. V
jakémkoliv ročním období je stále co podnikat. Víme to nejen
my, ale také lidé, kteří se na firemní akce specializují. Svěřte
se jim do rukou a věřte nám, že nebudete litovat.

K O N T A K T N Í  O S O B A

Mgr. Andrea Kadlecová
Manažer Destinačního fondu Českého Švýcarska & Marketing 
+ 420 777 819 917
andrea.kadlecova@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz


