
Rezort BŘEZOVÁ 

 

                      SOBOTA  28.05.2021 

               

          ZÁKLADNÍ CENA 190 Kč/osoba 

   ZLEVNĚNÁ CENA 100 Kč/osoba 

 

 

Odjezd z Veverských Knínic, horní konec v  08:50 hod 

Předpokládaný odjezd z Březové v   17:00 hod 

 

Bližší informace: 

 
Rezort Březová je největší zážitkový park v ČR. Nabízí množství zážitkových  

a adrenalinových aktivit, např. vysokolanový park, bunde-trampolíny, lezecké stěny, 

lukostřelbu, jízdu na čtyřkolkách, strašidelnou věž, 3 patrové bludiště, dětský hrad  

se skluzavkami a tobogány, lanové centrum a jiné 
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V Resortu Březové není možno platit kartou. Nutná je rezervace 

předem – máme pro vás již zajištěnou. Vstupenky zakoupíme 

hromadně na místě. V případě hromadného zakoupení vstupenek 

(min. 20 platících osob) je cena za osobu 200 Kč.  

 

Vstupné není časově omezeno, areál zážitkového parku se otevírá v 10:00 a uzavírá  

v 17:00 hod. Děti do 3 let zcela zdarma. V ceně vstupného jsou zahrnuty všechny atrakce 

zážitkového parku, kromě 3 příplatkových atrakcí. 

 

Základní vstupné zahrnuje 

 
Dětské dobrodružné 3 patrové bludiště 

Pirátské ostrovy, pirátská tvrz Lanáček (lanový labyrint nad zemí i nad rybníkem) 

Rozhlehlý dětský hrad Notingham se skluzavkami a tobogány 

Velká dobrodružná středověká stezka po lanových mostech s velkým tobogánem 

Obří vzduchová trampolína 

Ostatní dětské herní prvky v areálu 

Lezecká stěna s 5-ti cestami v imitaci skutečné skály 

Středověká lezecká stěna 

Lanové centrum s několika okruhy a spoustou nápaditých překážek 

Strašidelná věž Karlštejn s 5-ti poschodími a mnoha komnatami 

Zbojnický hrad Sherwood 

Bludiště Dolmen a zakleté temné město 

Nízkolanový parkur 

 

 

 



Za příplatek pak možno vyzkoušet: 

Skok do prázdna: 80,- Kč 

Projížďka na koni: 100,- Kč 

Dětské čtyřkolky: 100,- Kč 

Rýžování drahokamů či fosílií (cena dle velikosti pokladu) 

Příplatkové atrakce se dokupují ve srubu s občerstvením. 

 NOVĚ i bazén: 80,- Kč 

 

 

Občerstvení 

 
Kdykoliv v průběhu vašeho pobytu v Outdoor Resortu Březová je vám k dispozici srubový 

bufet, kde je kromě nepřeberného množství sladkých a slaných dobrot k dostání pivo, 

limo, ledňáky, suvenýry, ale také pizza, pannini, tortily, smažený sýr nebo řízek, americké 

brambory, guláš atd. 

 

Většina aktivit je vhodná právě pro děti, nicméně na Březové si můžou vyzkoušet různé 

aktivity i dospělí nebo nejmenší děti. Pro dospělé je vhodné např. lanové centrum, lezecké 

stěny, středověká lezecká stěna... Pro menší děti pak hřiště Nottingham se vzduchovou 

trampolínou, lezecké stěny, lanáček nad rybníkem, dobrodružné bludiště... 

 

 

 

Zdroj a bližší informace: https://brezova.istan.cz 
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