
důležité informace
otevírací doba

duben, květen, červen
víkendy + svátky
10:00–17:00 hodin

červenec, srpen
denně
10:00–18:00 hodin

září, říjen
víkendy + svátky
10:00–17:00 hodin

kontakt
václav duchaj

tel.: +420 736 676 565
e-mail: vasek@lanovyparkslapy.cz

Lanový park slapy

paddleboard
paddleboard aloha (zelený) pelikan (žlutý)
1 hodina 130 kč 100 kč
2 hodiny 240 kč 170 kč
3 hodiny 330 kč 220 kč

V ceně je zahrnuto vypůjčení plováku,  
jedné vesty a jednoho pádla.
Plovací vesta samostatně  20 Kč / 1 hodina.

dragorossi sup aloha

PLastový 
PaddLeboard  
vhodný 
Pro dosPěLé

Délka  332 cm
Šířka  88 cm
Hmotnost  22 kg
Výtlak 310 l
Jezdec   do 105 kg

– outdoor café
– občerstvení
– škoLa uzLování
– sLackLine
– stromový dům

další vyžití v lanovém parku slapy

Gps 49.7696094n, 14.4157275e

Adrenali
n,

 les a po
hoda

lanový park slapy – ceník

trasy ve výškách
horní trasa  220 kč / osoba  / trasa
křížová  trasa 330 kč / osoba / trasa
technická  trasa 330 kč / osoba / trasa
školní  trasa 360 kč / osoba / trasa
zip-line 280 kč / osoba / trasa

sleva 100 kč na každou další trasu (mimo zip-line)
celodenní vstupné 1500 kč / osoba

nízké překážky 
výhodný celodenní balíček 160 kč za dítě 
junior park  mini  zip park baby park
–  celý areál nízkých překážek  

(vstup do relax zóny pro děti je v ceně)

junior park 120 kč dítě / 1 hodina
zdarma 2. a další hodina
mini  zip park 70 kč  dítě / 1 hodina
zdarma 2. a další hodina
baby park 20 kč dítě / 1 hodina
zdarma 2. a další hodina
relax zóna 20 kč dospělý / 1 hodina
zdarma 2. a další hodina

sup pelican vibe 80

PLastový 
odoLný 
suP board  
Pro děti

Délka 244 cm
Šířka  74 cm
Hmotnost 15 kg
Výtlak 145 l
Jezdec do 65 kg

lanový park libín  
– 10 km od prachatic

Park Leží v Podhůří šumavy  
ve výšce 1096 m n. m.

–  4 trasy ve výškách,  
z toho jedna  
s průběžným  
systémem jištění  
(děti mohou na trasu  
samostatně)

– dětská trasa nad zemí

–  200 m od parku  
rozhledna  
s výhledem  
na Šumavu,  
Temelín, Brdy...

– kiosek

V sezóně možnost  
platby kartou



základní pravidla

lanový park slapy – trasy

– skvělá a nenáročná zábava na vodě –

Pro všechny věkové i váhové kategorie

– pouze pro děti –

bez omezení výšky a věku

– zasíťované překážky pro děti –

od 4 let do výšky 135 cm

– překážky a lenošení nad zemí –

pro malé děti i rodiče

– lehká, seznamovací trasa –

min. výška 130 cm – děti vždy v doProvodu 
dosPěLého, doba Lezení 20–30 minut

– těžká trasa –

min. výška 150 cm – doba Lezení 30–40 minut

– děti samostatně, dohled dospělého –

min. výška 130 cm – doba Lezení max. 90 minut

– 11 sjezdů pro zkušené – něco navíc –

min. výška 150 cm – doba Lezení 25–30 minut

– středně těžká trasa –

min. výška 150 cm – doba Lezení 50–60 minut

1|  na vysoké Překážky je možný vstuP Pouze  
ve dvojicích či trojicích (mimo škoLní trasu a ziP Line)

2|  na vysoké Překážky mají děti vždy  
doprovod dosPěLého (starší 18 Let)

3|  kLienti se seznámí s PravidLy  
v Písemné Podobě a absoLvují škoLení

4|  je vyžadována pevná obuv  
s uzavřenou šPičkou a Pevnou Patou

5|  Při nedodržování PravideL bude kLient  
z bezPečnostních důvodů sLaněn na zem

6|  Provoz je zastaven Při náhLé bouřce  
a siLném větru

7|  na nízkých Překážkách, škoLní trase 
a junior Parku rodiče dohlíží na své děti

8|  každý návštěvník je Povinen se řídit  
instrukcemi vyškoLeného trenéra

novinka!


