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Minimální počet hráčů je 6 osob.
V případě nižšího počtu se základní půjčovné doplácí 

do minimálního počtu hráčů.

PAINTBALL
min. 6 3 hodiny indoor: Karlínská, Varnsdorf 407 47

outdoor: Děčínská, Varnsdorf 407 47

Základní půjčovné:

250 Kč/os

vstup; zapůjčení značkovače, masky, 
kombinézy, rukavic, rozlišováku, 

bombičky s CO  a
ochranné vesty nebo suspenzoru

Cena střeliva:

1,25 Kč/ks
Při odběru 500 ks/os a více cena 1,15 Kč/ks.Při odběru 500 ks/os a více cena 1,15 Kč/ks.

Při odběru 800 ks/os a více cena 1,00 Kč/ks.

Možnosti rozšíření:

Nákoleníky - 30 Kč

Akční kamerka - 250 Kč
(Data si odnášíte na 8GB SD kartě, která je v ceně!)

Suspenzor - 30 Kč

Taktická svítilna - 30 Kč
Ochranná vesta - 30 Kč

Dýmovnice - dle aktuální nabídky

Občerstvení 
(více informací na samostatné kartě)
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ARCHERYGAME
min. 6 1,5 hodiny indoor: Karlínská, Varnsdorf 407 47

outdoor: Děčínská, Varnsdorf 407 47

Základní půjčovné:

300 Kč/os

vstup; zapůjčení luku, speciálních šípů, 
chrániče předloktí a ochranných brýlí

Možnosti rozšíření:

Nákoleníky - 30 Kč

Akční kamerka - 250 Kč
(Data si odnášíte na 8GB SD kartě, která je v ceně!)

Suspenzor - 30 Kč

Ochranná vesta - 30 Kč

Občerstvení 
(více informací na samostatné kartě)
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(po předchozí domluvě)

Každá další započatá hodina 100 Kč/os.

Minimální počet hráčů je 6 osob.
V případě nižšího počtu se základní půjčovné doplácí 

do minimálního počtu hráčů.



bubblefotbal

K Vaší akci je možné zařídit občerstvení.
(více informací na samostatné kartě)
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Půjčovné za set 10 bublin, rozlišováků, míče a branek na daný časový interval.
Cena vč. pronájmu hrací plochy ve Varnsdorfu.

2500 Kč 4500 Kč 6500 Kč

bubblefotbal
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1 h 2 h 3 h

Pro jiný časový interval Vám rádi zašleme individuální kalkulaci.



ESCAPEROOM
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900 Kč 1000 Kč +100 Kč
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Reznikuv byt 1

800 Kč

3 os. 4 os. každá další os.2 os.

max. 90 min.
Lidová zahrada
Karlova 702, Varnsdorf 407 47doporučeno 

pro 2-5 osob

V budově escaperoomu se nachází také bar!



Lasertag
min. 8 1,5 hodiny indoor: Karlínská, Varnsdorf 407 47

outdoor: Děčínská, Varnsdorf 407 47

Základní půjčovné:

400 Kč/os

vstup; zapůjčení speciální zbraně,
snímačů a rozlišováku

Možnosti rozšíření:

Akční kamerka - 250 Kč
(Data si odnášíte na 8GB SD kartě, která je v ceně!)

Občerstvení 
(více informací na samostatné kartě)
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(po předchozí domluvě)

Každá další započatá hodina 200 Kč/os.

Minimální počet hráčů je 8 osob.
V případě nižšího počtu se základní půjčovné doplácí 

do minimálního počtu hráčů.

Nákoleníky - 30 Kč



střrelnice
od 1 os. od 1 h Štursova 3194, Varnsdorf 407 47

Střelnice:

Střelivo:
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strelba z ostrych zbrani

v

v i i

Vstup + terče: 200 Kč/osoba/hodina

Instruktor: 200 Kč/osoba/hodina

Zapůjčení zbraní: 250 Kč/osoba/hodina

Čas je po první hodině účtován 
po půlhodinách.

9mm Luger                                 6,-
.45 ACP            10,-
.357 Mag            10,-
7,62x39            12,-
12x70 broky          12,-
12x70 slugy           24,-

Nabídka zbraní:

pistole Glock, pistole vzor 1911, revolver, 
puška Winchester, CZ vzor 858, brokovnice



střrelnice

od 1 os. od 1 h
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(luk, kuse, samostril, prak, foukacka, slingbow...)
i

indoor: Karlínská, Varnsdorf 407 47
outdoor: Děčínská, Varnsdorf 407 47

v

v v v

střrelba z tichýych zbrani
v i i

Občerstvení 
(více informací na samostatné kartě)

800 Kč 900 Kč +100 Kč500 Kč

2 os./h 3 os./h každá další os.1 os./h



v v

ČCTYŘRKOLKA
od 1 od 1 hodiny outdoor: Děčínská, Varnsdorf 407 47

Základní půjčovné:

1OOO Kč / h

vstup; zapůjčení čtyřkolky, rukavic a helmy

Možnosti rozšíření:

Akční kamerka - 250 Kč
(Data si odnášíte na 8GB SD kartě, která je v ceně!)

Občerstvení 
(více informací na samostatné kartě)
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po 1. hodině účtováno po 30 minutách



PADDLEBOARD (SUP)
od 1

Výdej: Rybník Mašiňák (Varnsdorf ) nebo
Karlova 702, Varnsdorf 407 47

Možnosti rozšíření:

Akční kamerka - 250 Kč
(Data si odnášíte na 8GB SD kartě, která je v ceně!)

Občerstvení 
(více informací na samostatné kartě)
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Dětská záchranná vesta - 50 Kč

Voděodolná kapsa - 50 Kč

Základní půjčovné:

250 Kč +100 Kč

2 h
každá další

hodina

zapůjčení 1ks paddleboardu s pádlem a 
doprava k rybníku Mašiňák (Varnsdorf )



detektor kovůůu
od 1 výdej: Karlova 702, Varnsdorf 407 47

Základní půjčovné:
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400 Kč 700 Kč

do 5 h do 10 h

Nabízíme i zakázkové hledání!

Ztratili jste snubní prstýnek
nebo jen chcete nechat 

prozkoumat zahradu?

zapůjčení detektoru, sluchátek, rukavic 
a rýče s lopatkou
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Hřiště pro ArcheryGame a LaserTag:

Menší symetrické hřiště optimalizované pro obě hry.
Cena zahrnuje stavbu, zapůjčení, demontáž.

3000 Kč

Hřiště pro Paintball:
Velké symetrické hřiště optimalizované čistě pro paintball.

Cena zahrnuje stavbu, zapůjčení, demontáž.

4500 Kč

mobilní hriste
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MUZEME ZA VÁMI PŘRIJET I S ARCHERYGAME, 
PAINTBALLEM NEBO LASERTAGEM!
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Na hrách organizovaných v našich arénách nabízíme stabilně

chlazené nápoje (alko/nealko) i něco na zub.

Možnost grilování!

Grilování je dostupné na objednávku jak v outdoorové, tak i v indoorové aréně.

Stačí nám sdělit Vaši představu a my se o vše postaráme.

Grill i s obsluhou - 500 Kč
Výčepní zařízení - 500 Kč

občcerstvení
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Catering
Pokud máte zájem o komplexnější servis, nebojte se ozvat!

Ve spolupráci s agenturou JINACK jsme schopni zajistit profesionální cateringové služby.
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Tesíme se na vasi
návstevu!

WWW.ADRENALINPOINT.CZ+420 606 096 821@adrenalinpointvdf


