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Een compleet georganiseerd outdoor programma, onder begeleiding van een lokale instructeur.  

 

Verblijf 

Het grootste gedeelte van de reis verblijven we in Bergcentrum Pam in het Reuzengebergte van Tsjechië. In dit mooie 

oord is er voldoende ruimte om te verblijven en recreëren. Ontbijt, lunch en diner zijn bij dit verblijf inbegrepen. 

Het bergcentrum ligt op een prachtige locatie met mooi uitzicht en een goede lokale bereikbaarheid.  

 

 
 

Adres bestemming:  

Bergcentrum Pam 

Nove Mesto 42 

Jachymov-Ostrov 

 

Activiteiten 

Op het vooraf vastgestelde programma staan de volgende activiteiten: 

- Nighttrail 

- High Rope Challenge 

- Mountain Scooter 

- Raften 

- Een bezoek aan Karlovy Vary. 

- Mountainbiken 

- Klimmen / Abseilen 

- Kampvuur 

- Fietstour langs de Highlights van Praag 

- Rondvaart op de Moldau 

- Bezoek aan concentratiekamp Theresienstadt 

- Kompastocht 

- Biatlonschieten 

- Tokkelen 

- Boogschieten 

 

 

 



 
 

Pagina 3 van 4 
 

 

 

Vervoer 

Gedurende de gehele reis maken we gebruik van een comfortabele touringcar met toilet. 

 

Bijzonderheden 

Verzorging ter plaatse: 

- De broodmaaltijden in de accommodatie (ontbijt en lunch) bestaan uit brood, zoet beleg, kaas en 

vleeswaren. Het ontbijt is inclusief koffie of thee en melk. Bij het lunchpakket zit een pakje drinken/flesje 

water. 

- De avondmaaltijden in de accommodatie bestaan uit een pasta, aardappels of rijst met vlees of kip, salade of 

warme groenten en een dessert (zuivelproduct of fruit), incl. water. De laatste avond wordt afgesloten met 

een BBQ bij de accommodatie. 

- De extra geboekte maaltijden zijn, tenzij anders vermeld, exclusief water en/of drankjes.  

 

Gezondheid:  

• Voor deze reis moet je beschikken over een goede gezondheid en conditie.  

 

Reispapieren: 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom:  

Inclusief:  

• Verblijf ter plaatse in het bergcentrum, inclusief maaltijden 

• Vervoer met de touringcar 

• Het outdoor programma inclusief materialen en begeleiding 

• Entreegelden en rondleiding voormalig concentratiekamp Theresienstadt 

 

Exclusief:  

• Uitgaven van persoonlijke aard  

• Overige consumpties zoals frisdranken en snacks. 
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