
CENÍK AKTIVIT
liberec

WWW.ADRENALINPOINT.CZplatné od 1. 1. 2020



ARCHERYGAME
min. 8 1,5 hodiny

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 8 osob.
V případě nižšího počtu se základní půjčovné doplácí 

do minimálního počtu hráčů.

indoor: Hejnická 66, Radčice, 460 01 Liberec



bubblefotbal
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Půjčovné za set 10 bulin, rozlišováků, míče a branek na daný časový interval.
V ceně není zahrnut případný pronájem hrací plochy.

2500 Kč 4500 Kč 6500 Kč

bubblefotbal

K Vaší akci je možné zařídit občerstvení.
(více informací na samostatné kartě)
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1 h 2 h 3 h

Pro jiný časový interval Vám rádi zašleme individuální kalkulaci.



Lasertag
min. 6 1,5 hodiny

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 6 osob.
V případě nižšího počtu se základní půjčovné doplácí 

do minimálního počtu hráčů.

indoor: Hejnická 66, Radčice, 460 01 Liberec

Nákoleníky - 30 Kč



reball
min. 8 2 hodiny indoor: Hejnická 66, Radčice, 460 01 Liberec

Základní půjčovné:

500 Kč/os

Možnosti rozšíření:
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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.

vstup; zapůjčení paintballového značkovače, 
masky, rukavic, rozlišováku, bombičky s CO 

a neomezené zásoby gumových kuliček

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)

Overal - 70 Kč
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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

WWW.ADRENALINPOINT.CZ

MUZEME ZA VÁMI PŘRIJET I S ARCHERYGAME, 
PAINTBALLEM NEBO LASERTAGEM!
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Na hrách organizovaných v liberecké aréně nabízíme stabilně
chlazené alko i nealko nápoje.

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


