
CELODENNÍ VÝLETY  

Zážitkový park Zeměráj- historická 

vesnice, stezka naboso, interaktivní hry, hlavolamy 

atd… Lze objednat i naučný program. Doprava 

nutná autobusem (cca 38 minut)..   

Vstupné: 80Kč/ dítě                          

Doprava: 4500 Kč/45 míst autobus 

Záchranná stanice živočichů Makov 

+ Zemský hřebčín Písek – dopolední 

program v záchranné stanici včetně kroužkování 

ptáků. Následně prohlídka hřebčína 

s průvodcem. Možnost přesunu do centra města 

s rozchodem nebo doobjednání prohlídky 

technického muzea - městské elektrárny Písek. 

Vstupné: 30Kč/ dítě (Makov) + 20Kč/ dítě (hřebčín) 

Doprava:  3850Kč/45 míst autobus 

ADREANALIN NA AREÁLU -  LezeTo 

horolezecká  stěna za  6500Kč/4h. 

 Balík č. 1: Horol. Stěna + Lanovka (jízda na kladce) 
Var. do 4h: 9000 Kč  Var. 4-7 h: 12500 Kč  

 Balík č. 2: Horol. Stěna + vysoká lanová dráha 

(lávka, lezení na bedny)                                           

Var. do 4: 10 000 Kč Var. 4-7 h: 13900 Kč  

 Balík č. 3: Horol. Stěna + lukostřelba + foukačky 

(Var. do 4: 9 600 Kč  Var. 4-7 h: 13500 Kč  

Balík č. 3: Horol. Stěna + čtyřkolka (segway)       

Var. do 4: 11500 Kč  Var. 4-7 h: 14500 Kč 

Kompletní nabídku LezeTo zašleme na vyžádání.   

RZ - RADOST 

Sedlice – Důl, 388 01 Blatná 

Telefon: 608 071 009 

Email: info@rz-radost.cz 

www.rzradost.cz 

PROGRAM 2015 

 UKÁZKA PROGRAMU (45 DĚTÍ): I.STUPEŇ  

DEN   AKTIVITY CENA 

PO odpo Okole kopce Chlum 0,- 

  večer Diskotéka 0,- 

ÚT odpo Vodní zámek Blatná 72,- 

  večer Táborák 20,- 

ST celý den Zeměráj 180,- 

ČT odpo Kozí farma 40,- 

  večer Stezka odvahy 5,- 

CENA   317 ,- 

 

UKÁZKA PROGRAMU (45 DĚTÍ): II.STUPEŇ 

DEN   AKTIVITY CENA 

PO odpo 
Pěšky do Sedlice 
na zmrzlinu 10,- 

  večer Táborák 20,- 

ÚT 
celý 
den 

LezeTo stěna + 
sport na areálu 145,- 

  večer 
Vlastní film na 
salaši 0,- 

ST 
celý 
den 

Pěšky do Blatné 
na zámek 50,- 

ČT odpo Kozí farma 40,- 

  večer Stezka odvahy 5,- 

CENA   270,- 

 

 

 



 

 

 SESTAVTE SI SVŮJ PROGRAM 

Na tomto místě naleznete informace, tipy i ceny na různé 

aktivity a výlety u nás či v okolí. Naplánujte si činnost na 

dopoledne, výlet na odpoledne a zábavu na večer.   

Většinu výletů je třeba objednat dopředu a doladit s dalšími 

skupinami. Nerozhodujte na poslední chvíli, ale obraťte se na 

nás, co nejdříve. Pomůžeme, poradíme, zajistíme. 

My jsme místní a známe to tu. 

JAK NA TO? 

 Vyberete aktivity ze seznamu 

 Stanovte si dny těchto aktivit 

 Kontaktujete nás 

 My objednáme a doladíme časy 

 

Další tipy naleznete na www.rz-radost.cz 

v sekci „Kam na výlet“. 

SEZNAM AKTIVIT A VÝLETŮ 

Aktivity na areálu 

 Táborák s opékáním buřtů  20Kč 

 Diskotéka na salaši   0Kč 

 Stezka odvahy   5Kč 

 Lezecká stěna a další       od 6500Kč* 

Aktivity v okolí 

 Kozí farma v Jaroticích  40Kč 

 Westernové městečko FORT HARY 95Kč 

 Na zmrzlinu do Sedlice  10Kč 

 Okolo kopce Chlum   0Kč 

 Vodní zámek v Blatné  50+22Kč 

Celodenní výlety 

 Zážitkový park Zeměráj 

 Záchranná stanice živočichů Makov + Zemský hřebčín 

Písek  

*Tato atrakce má stanovenou cenu za pronájem. Ostatní ceny 

jsou uvedeny za dítě.  

 

AKTIVITY NA AREÁLU 

Táborák s opékáním buřtů - Ohniště je pod salaší. Děti 

si přes den nachystají dřevo. V případě nepříznivého počasí lze 

opéct buřty i na salaši v krbu.  

Diskotéka - Na salaši lze pouštět hudbu přes váš notebook či 

iPhone,  nebo můžete zvolit Hi-fi věž.  Jako zpestření lze dětem 

nabídnout nealkoholické míchané drinky á 45Kč. 

Stezka odvahy – Za branami areálu se nachází starý úvoz 

mezi poli s perfektní atmosférou. Je doplněný o rekvizity a 

zakončený kapličkou. Stezku projdeme předem, připravíme a 

společně s vámi pak provedeme.  

Lezecká stěna  -  Adrenalinová zábava přímo na areálu 

s odbornou instruktáží a dohledem. V nabídce také např. 

lanovka, čtyřkolky, střelba, viz. další strana.  

AKTIVITY NA OKOLÍ 

Kozí farma - Návštěva kozí farmy s ekologickým 

hospodářstvím v nedalekých  Jaroticích (cca 1km). 

Westernové městečko FORT HARY -  pevnost lovců 

kožešin a indiánské muzeum. Možnost objednat program 

pro školy nebo jen samostatnou prohlídku. (do 1 km od 

areálu). 

Na zmrzlinu do Sedlice – pěší výlet na pravou 

opočenskou zmrzlinu na náměstí v Sedlicích (5,4km ). 

Okolo kopce Chlumu - procházka lesem kolem kopce 

nad areálem.  

Vodní zámek Blatná – zkrácená prohlídka pro školy, 

daňci v zahradě zámku a skvělé cukrárny na náměstí. 

Odpolední výlet linkovým busem – zastávka před areálem.    


