JUNGLE PARK – lanové centrum Brno, Pisárky
Nabídka pro všechna školní zařízení, organizace pracující s mládeží a zájmové
organizace

Nevíte kam s dětmi na školní výlet? Hledáte pro ně netradiční sportovní aktivitu, která je bude
bavit a přinese jim nezapomenutelné okamžiky plné dobrodružství? Zábavu v přírodě a přitom
dostupnou i MHD?
Navštivte s dětmi Jungle Park – lanové centrum v Brně Pisárkách, které je ideálním místem,
kde mohou děti v korunách stromů vyzkoušet svou obratnost, odvahu a týmovou spolupráci.
Lanové centrum nabízí v současné době čtyři lezecké trasy s 83 překážkami.
Pouze pro školní skupiny, zájmové kroužky a organizace pracující s mládeží poskytujeme
speciální cenu. Na každých 10 žáků má jeden učitel vstup ZDARMA! Tato nabídka platí pouze
ve všedních dnech. Skupina 25-ti žáků projde parkem za cca. 2h.
On-line rezervace pro školy najdete na našich webových stránkách www.junglepark.cz

Jaké lezecké trasy park nabízí:
Základní trasa – 33 překážek (4 lanové přejezdy), zavěšená ve výšce 3-7m nad zemí o celkové
délce 356m. Školními výlety využívaná nejčastěji.
- Minimální výška lezce 140cm. Vhodné pro žáky od páté třídy.
150,-Kč za osobu ( za každý další okruh 100,-Kč)

Bálúova Junior trasa – 20 překážek o celkové délce 180m, ve výšce 3-6m nad zemí.
- Minimální výška lezce 140cm. Vhodné pro žáky od páté třídy.
100,-Kč za osobu (za každý další okruh 70,-Kč)

Mauglího dětská trasa – určená prvnímu stupni ZŠ. 10 překážek zavěšených ve výšce 2-4m
o celkové délce 116m. Speciální samojistící systém umožňuje bezpečné lezení i takto malým
dětem. Použitá technologie jištění stoprocentně vylučuje možnost pádu, systém automaticky jistí
lezce po celé délce překážkové trasy. Malí Tarzánci na ní překonají různé lávky, žebříky, sítě a na
závěr se svezou ve speciálně upravené houpačce.
- Výška lezce 100-140cm
80,-Kč za osobu (za každý další okruh 40,-Kč)

Šer Chánova adrenalinová trasa – 20 překážek o celkové délce 200m. Nejnáročnější trasa,
vhodná jen pro starší žáky, kteří u nás již absolvovali základní trasu. Adrenalinová lahůdka pro ty
nejodvážnější a nejšikovnější.
– Minimální výška lezce 165cm.

100,-Kč za osobu (za každý další okruh 70,-Kč)

Kde nás najdete
Jungle Park se nachází v krásném prostředí lesa, v těsné blízkosti řeky Svratky a brněnského
koupaliště Riviéra. Zázemí lanového parku a vstup č. 1 se nachází v areálu SKP Kometa Brno,
kam se pohodlně dostanete i MHD (autobus č. 44, zastávka Bauerova). Vstup č. 2 je z přilehlé
cyklostezky vedoucí od Anthroposu směr Avion Shopping Park.

Co Vás čeká
Hned na uvítanou vás čeká 40m lanový přejezd přes řeku Svratku. Pak bude na Vás vybrat si ze
čtyř možných lezeckých tras, jejich zdolání nevyžaduje zvláštní fyzickou sílu, ale vaši svěřenci
budou potřebovat prokázat trochu obratnosti, špetku taktiky a jistou dávku vytrvalosti, aby si na
závěr odnesli zážitky a zkušenosti, na které budou ještě dlouho a s nadšením vzpomínat.
Instruktoři, tvořící náš Jungle Park Team, jsou odborně vyškolení a kvalifikovaní. Každý, kdo se
rozhodne zahrát si u nás na Tarzana, je před vstupem na trasu seznámen s bezpečnostními
pravidly a je mu zapůjčeno lezecké vybavení (přilba, jistící úvazek, rukavice).

Atrakce
Zázemí lanového parku se nachází v rozsáhlém sportovním areálu SKP Kometa Brno, kde vám
můžeme nabídnout i další zábavu a atrakce. Můžete vyzkoušet trampolínu /20,-Kč na 5 min/,
bungee trampolínu /50,-Kč na 5min./, skákací boty /50,-Kč na 10min./, jednokolku /50,-Kč na
20min./ či chůzi na chůdách /30,-Kč na 15min/.

Jungle Café
V areálu SKP Komet Brno se nachází také stánek s občerstvení Jungle Café. V nabídce jsou
teplé i studené nápoje, párek v rohlíku, klobásky, grilovaná masa, palačinky, zmrzliny a mnohé
další. Po domluvě lze zajistit teplý oběd nebo večeři. V těsné blízkosti stánku se nachází sociální
zařízení.
Naši nabídku lanových a dalších sportovních aktivit lze kombinovat i s vodáckými aktivitami na
řece Svratce. Sjet můžete řeku na kanoi, kajaku či raftu od brněnské zoologické zahrady až do
Pisárek (7 km plavby si budete užívat přibližně 3 hodiny).
Více podrobnějších informací o lanovém centru Jungle Park, video, fotogalerii a popis cesty
k nám najdete na našich webových stránkách www.junglepark.cz
Můžete nás také kontaktovat na tel 775-586-453
Email : info@junglepark.cz Kontaktní osoba: Igor Hofmann

Na setkání na stromech se těší Jungle Park Team

