
Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH
Tel. + 49 (0) 9972 / 9414-0
hochseilpark@jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org/hochseilpark
www.facebook.com/hochseilparkwaldmuenchen

Waldmünchen
Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ gGmbH
Jugendbildungsstätte für den Bezirk Oberpfalz

Informace/objednávky/kontakt

Provozní doba
Pro skupiny nad 10 osob je 
možné domluvit individuální 
termín i mimo ofi ciální provozní 
dobu.

Návštěvníci bez předchozí re-
zervace nás mohou navštívit od 
začátku července až do půlky 
září kterékoliv páteční či nedělní 
odpoledne od 13 do 18 hod. 
(poslední výstup v 15 hod.)

Doba pobytu v lanovém centru 
je cca. 3 hodiny.

Ceny
Dospělí:     25,00 €

Děti a mladiství, žáci, studenti nad 
18 let (s průkazem):    19,00 €

Rodinné vstupné:    49,00 €

Skupinová sleva: 
na každých deset platících osob jedenáctý 
účastník zdarma  

Stav: červenec 2014

Alte Ziegelhütte • 93449 Waldmünchen

Waldmünchen / zážitkový region Perlsee

Waldmünchen / zážitkový region Perlsee



Nedaleko klimatických lázní Waldmünchen se v 
zážitkovém regionu Perlsee nachází vysokolano-
vé centrum.

Ve výšce od 3 do 12 metrů se rozprostírá celkem 
40 stanic různých stupňů obtížnosti. 
Čeká na Vás též 200 metrů dlouhá lanová dráha 
zvaná „Flying-Fox“. 

Vysokolanové centrum Waldmünchen, které je 
ideální pro jednotlivce (výstup je však možný 
pouze ve dvojicích), páry, rodiny, skupiny, spol-
ky, školní třídy nebo fi remní kolektivy, přínáší 
jak spoustu zdravého pohybu a neobyčejných 
zážitků, tak možnost posílení týmové spolupráce. 
Existuje také možnost rezervace celého vysokola-
nového centra pro soukromé akce. 

Bezpečnost a odborné zajištění 
 » Účastníci se neustále pohybují v týmu a dohlíží 
na sebe navzájem.

 » Každý účastník je dvojitě jištěn.

 » Pravidelné prohlídky lanového centra spolkem 
pro technický dohled TÜV a pravidelná údržba 
parku školenými experty.

 » Náš odborně školený personál je testován na 
základě mezinárodních ustanovení spolku 
ERCA.

 » Naši trenéři se nachází v bezprostřední 
blízkosti a jsou připraveni poradit, pomoci 
a v případě kritické situace zasáhnout. 

Předpoklady
 » minimální tělesná výška 1,30 m

 » Děti do 14 let jen v doprovodu dospělé osoby. 
Každý dospělý smí doprovázet nejvýše čtyři 
děti.

 » Dospívající do 18 let předkládají písemné svo-
lení zodpovědné dospělé osoby. Předloha na: 
www.jugendbildungsstaette.org/hochseilpark

 » Školní třídy od 7. ročníku

 » Sportovní outdoorové oblečení, pevná 
a uzavřená obuv; helma a bezpečnostní výba-
va je bezplatně k dispozici na místě. 


