
Adrenalin

Maspalomas € 29 Taurito € 45

Playa del Inglés € 29 Amadores € 39

San Augustín € 29 Mogán € 45

Pto Rico/ANFI € 39 Las Palmas € 69
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San Augustín € 29 Mogán € 45

Pto Rico/ANFI € 39 Las Palmas € 69

Název Popis Cena z destinace za auto

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče

auto je určené pouze pro vás)
Ceník platný od 8.6.2019

Největší kartingová dráha v Evropě. Dětský okruh, okruh pro mládež i seniory. Karting 

je pro ty, kteří ho se ho "zúčastní“, především perfektním odreagováním, aktivním 

využitím volného času, spojeným s relaxací a odpočinkem od stresu všedních dní. Nabízí 

jednoduše zážitky, které nikde jinde nezažijete.LINK

Užijte si během dovolené trochu adrenalinu! Nechcete být celou dovolenou jenom na 

pláži? Navštivte s námi nejlépe vybavené airsoftové hřiště v Evropě! Airsoftový areál, 

kam vás odvezeme, je nejlépe vybavený tématický areál v Evropě. Perfektně vybavená 

hrací plocha o ploše víc než více než 1.600 m2, herní zázemí, střelnice, půjčovna 

vybavení. Bojiště tvoří autentické prostředí vojenské základy s budovami, auty, které 

jsou dopněny o další vojenské vybavení a bedny, maskovací sítě atd.

Airsoft batlefield

LINK

Motokárová dráha s 

dětským okruhem

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/adrenalin/nejvetsi-motokarova-draha-v-evrope-i-s-detskym-okruhem.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/adrenalin/airsoft-batllefield-v-nefalsovanem-vojenskem-prostredi-.html


Ceník platný od 8.6.2019

KONTAKT
tel.:      český mobil +420 702 560 575
e-mail: grancanariaservis.cz@gmail.com

Facebook: Grancanariaservis.CZ
Skype: Grancanariaservis.cz

Počet osob v autě si určijete vy. My k vám nikoho nepřidáme.

Při rezervaci e-mailem zašlete zprávu na grancanariaservis.cz@gmail.com ve formě : jméno, příjmení, kontaktní telefon, hotel, 

požadovaný termín(datum), počet osob. Nenašli jste v ceníku svou destinaci? Napište nám! 

Jsme flexibilní, jezdíme 365 dní v roce, máme dětské sedačky pro děti od 3 měsíců, vozíme kola i nadměrná 

zavazadla. 
Max. počet osob v jednom autě 4 osoby (mimo řidiče), ale vypravíme i dvě auta nebo mikrobus pro 8 cestujících 

nebo autobus pro velkou skupinu

CENA každého výletu je vždy za auto bez rozdílu počtu osob a nikoliv za osobu.

mailto:grancanariaservis.cz@gmail.com

