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LÁVKA PARK
SKOCHOVICE
Dopravit se do Areálu Lávka Parku můžete z Prahy
po pravém břehu Vltavy na kolečkových bruslích nebo
na kole a následně celý pobyt zasvětit sportu a adrenalinu. BTW – bude se i létat, pokud v sobě vzkřísíte nadšení
pro flyboards, hoverboards nebo jetpacks. Jde o vytuněné vodní sporty – a například létání na flyboardu je jednodušší, než ve skutečnosti vypadá. Když se budete řídit
pokyny instruktora, vznesete se nad hladinu za prvních
pár minut. Aktivity umožňuje poloha Skochovic 5 km
jižně od Prahy u přehradního jezera v malebném údolí
ve Vraném nad Vltavou. Jeho vodní hladinu cuchají nejen „letci“, ale také jachtaři a windsurfaři. Rozloha celého
areálu činí 25 000 m², a tak je tu dost prostoru i pro tenisové hřiště, plážový volejbal nebo sportovní trampolíny.
Při sportu vyhládne a možností, jak tělo nasytit, se nabízí několik: po kempařsku si můžete půjčit malý nebo
velký gril a připravit si vlastní menu, nebo zavítat do jiné
části parku, kde se nachází restaurace s kapacitou 32
osob a terasou s výhledem na přehradní jezero pro dalších 20 osob. Přímo u Vltavy stojí kruhový bar, ve kterém
„beachboys“ nabízí během slunných letních dní rychlé občerstvení a osvěžení. I když je sport velký dobíječ
energie, baterky je potřeba občas vypnout. K dispozici je
ubytovací zařízení hotelového typu s kapacitou 52 lůžek.

Na Měsíc sice nedoletíte, ale pár metrů nad vodní hladinou se vznášet
budete tak dlouho, jak vám to schopnost
zvládnout flyboard dovolí. Nebude to velký
ani malý krok pro lidstvo, pro vás ale skok
z vodního do vzdušného živlu. Takže, kdo si
zaskočí do Skochovic?

Aktivity

Adresa

V resortu:

Areál Lávka park Skochovice
Vltavská ul., 252 46 Skochovice – Vrané nad Vltavou
GPS: 49°55’49.9”N 14°22’22.4”E

Tenis, plážový volejbal, sportovní trampolíny, stolní
tenis. Plavání, jachting, windsurfing, adrenalinové vodní
sporty.

Kontakt
Tel.: +420 773 979 777 | E-mail: lavkaskochovice@lavka.cz

TIP na blízké aktivity:

www.lavkaskochovice.cz
www.facebook.com/LavkaPark
youtube.com/user/GreenValleyChotysany

Bruslařská a cyklistická stezka z/do centra Prahy. Z přístavu vyplouvají parníky na Slapskou přehradu (2,5 hodiny), ale i do letovisek Měchenic, Davle nebo Štěchovic.
Osobním vlakem se svezete podél řeky Sázavy.
Cena:

Typ ubytování:

Lůžka:

Sezona:

Vzdálenost z Prahy:

Přestup:

Kapacita stravování:

Wifi:

od
250 Kč os./den

hotelový typ
s dvoulůžkovými
pokoji se sociálním
zařízením

52

04–10

25 km
35 min.

0

restaurace – 32 osob;
terasa – 22 osob.
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