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  MICE: bezpečný event  

Možná vám pro zpestření výjezdních zasedá-
ní a firemních školení bude stačit posezení 
v jednom z tradičních pivovarů. Ale pokud 

chcete klienty či kolegy překvapit něčím originál-
ním, pozvěte je do jedné z vysočinských skláren. 
Skláři vám představí kouzlo prastarého řemesla, 
a co víc, poskytnou vám i možnost si je vyzkou-
šet. Na vlastní kůži tak poznáte, jaké to je, stát se 
na den sklářem. 

Jestli po náročném jednání potřebujete takzvaně 
„upustit páru“, vodní nádrž Vír v údolí Svratky 
je to pravé pro vás. Řeka tu vytváří panenské ku-

lisy pro skutečnou aktivní turistiku. Opravdové 
povyražení vám zaručí pestrý doprovodný pro-
gram pro vás či vaše zaměstnance. To vše zasazené 
do nádherné a stále ještě panenské přírody ležící 
v turistické oblasti Koruna Vysočiny.

Vír je pro tento záměr ideální lokalitou. Během 
zimy můžete navštívit jedinečnou ledovou stěnu, 
během celého roku pak okusit lezení na několika 
ferratách. Okolní krajina je rájem pro horská kola 
a díky přehradní nádrži se může tato malá obec 
pochlubit i vlastním vodáckým kanálem. To je 
jen malý výčet aktivit, které zdejší region nabízí. 

Výchozím bodem pro všechny zmiňované sporty 
je Adrex Base Camp. Je to unikátní testovací 
centrum a půjčovna sportovního vybavení v jed-
nom. Nemusíte se tak starat o zajištění lezeckého 
materiálu ani ferratových setů, dostanete od nich 
i zakázkově postavená kola či vodácké vybavení. 
Navíc poskytují službu „shuttle“ pro cyklisty, vo-
dáky, lezce i turisty. Na blízké i vzdálenější cíle vás 
i s vybavením přepraví dodávka s vlekem. 

Jsou místa, jejichž hodnota je navzdory dnešní ne-
jisté době trvalá. Patří mezi ně nedotčená příroda 
Žďárských vrchů, renesanční architektura Telče, 

klenot na Zelené hoře, majestátní hrady, jako je 
Lipnice či Ledeč nad Sázavou, stezky a hipotrasy 
vinoucí se mezi kopci a údolími…

Návštěva takových míst nám dnes více než kdy 
jindy pomůže očistit se od starostí i stresu všed-
ních dní. A to není málo. Pamatujte, že malebná 
a přívětivá Vysočina, jeden z nejkrásnějších koutů 
naší země, tu na vás čeká. Počítáme s vámi.  ■

Firemní setkání 
v Koruně Vysočiny
Výborné služby, pohostinnost a skvělá dostupnost Vysočiny díky ideální poloze ve středu České republiky. Spojíte-li vše 
dohromady, je vám jasné, že tento čistý kraj je tou nejlepší volbou pro pořádání konferencí, seminářů, firemních setkání 
nebo eventů. Vysočina nabízí množství kvalitních zařízení určených právě k těmto účelům.
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Kraj Vysočina disponuje aktualizovaným por-
tálem www.vysocina-konference.cz, na kte-
rém najdete online databázi všech zajímavých 
míst pro obchodní jednání, teambuildingy, 
eventy a konference.
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