Nabídka na firemní akce
Konference  Teambuildingové aktivity  Firemní večírky
Ostatní firemní akce  Dárek pro obchodní partnery a klienty
Rozšíření benefitního programu pro zaměstnance
Netradiční ceny do soutěží

Chcete vytrhnout své zaměstnance, kolegy, klienty či obchodní
partnery z každodenního stereotypu a pravidel běžného života?
Přiveďte je do víru hurikánu! Létání
ve větrném tunelu Hurricane Factory
je neopakovatelným zážitkem, který
odbourává zábrany a odlehčuje atmosféru.
HURRICANE FACTORY Prague je jediný větrný tunel v České republice. Je
to místo, kde si můžete vyzkoušet jaké
to je létat a vznášet se.
V prosklené letové komoře o průměru
4,2 metrů a celkové výšce neuvěřitelných 14 m proudí vzduch rychlostí až
270 km/h, což je rychlost opravdového hurikánu.
Vy však létáte v bezpečné výšce a pod
neustálým dohledem zkušeného instruktora. Létání ve větrném tunelu je
určeno všem fyzicky zdravým osobám
od 5-ti let.
Tunel HURRICANE FACTORY PRAGUE
je vybaven záznamovým systémem,
který umožňuje získat USB záznam
nebo fotografie z Vašeho letu jako
vzpomínku na tento nevšední zážitek.
Kolem letové komory je prostor vyhrazený pro diváky. Váš let tak můžou
sledovat kamarádi, rodina či kolegové.

DOPROVODNÉ
PROGRAMY
Díky profesionálním službám a netradičním reprezentativním prostorám nabízí
větrný tunel Hurricane Factory širokou
škálu možností uspořádání nejrůznějších
firemních akcí od konferencí přes teambuldingové aktivity po firemní večírky či větší
party s doprovodným programem až pro
100 lidí. Létání můžete také darovat formou
dárkových poukazů svým kolegům, klientům či zaměstnancům.
Kromě jedinečného zážitku z létání Vám
zabezpečíme doprovodný program podle
Vašeho přání.

INFORMACE
O LÉTÁNÍ

 Moderování
 Hudební program
 Barmanskou show
 Letecký simulátor
 Smilebox

Minimum létání na osobu jsou 3 minuty
rozdělené do dvou 1,5 minutových vstupů.
Podle přání klienta je možné rozšířit létání
na 4,5 minuty či 6 minut a více. Klienti se
mezi sebou střídají, vždy jsou v tunelu pouze
spolu s instruktorem.
Příchod do větrného tunelu Hurricane Factory doporučujeme 45-60 minut před Vaším
letem z důvodu předletové instruktáže.
Po příchodu kontaktujte naše milé recepční,
které Vám se vším ochotně pomohou.
Veškeré vybavení Vám bude bezplatně zapůjčeno (kombinéza, přilba, brýle).

Parkoviště – areál Hurricane Factory
disponuje 20-ti parkovacími místy, další
možnost parkování je u OC Letňany.

RESTAURACE
Výhled na letovou komoru dává naší restauraci to pravé kouzlo a jedinečnost.
Pro Vaši firemní akci Vám rádi připravíme
nabídku na míru. Běžná kapacita restaurace je 70 osob, ale dle typu akce lze prostor přizpůsobit a kapacitu tak zvětšit až
na 100 osob.

TERASA
Součástí Hurricane Factory Prague je
i střešní terasa s barem. Můžeme Vám
tak připravit nezapomenutelnou party pod
širým nebem s DJ’s, barmanskou show,
míchanými koktejly a grilovanými specialitami. Kapacita terasy je 60 míst.

KONFERENČNÍ SÁL
Kapacita konferenční místnosti je v případě
školního uspořádání až 60 míst, v divadelním uspořádání židlí až 100 míst.
Konferenční sál je vhodný pro tiskové konference, workshopy, semináře, přednášky,

prezentace a jiné akce. Je vybaven veškerou potřebnou technikou: data projektor,
plátno, řečnický pult, wifi připojení. Stoly
a židle lze uspořádat podle přání klienta
a typu akce.

CENÍK
30 minut létání
ve větrném tunelu
(max. pro 10 osob) 11 455 Kč bez DPH (DPH 10%)
60 minut létání
ve větrném tunelu
(max. pro 20 osob) 22 909 Kč bez DPH (DPH 10%)
Letecký simulátor
Beechcraft 560 Duke s kokpitem
(3 hodiny)
35 500 Kč bez DPH (DPH 21%)
DJ (cena za večer) 11 000 Kč bez DPH (DPH 21%)
Barmanská show

14 500 Kč bez DPH (DPH 21%)

Smilebox (3 hodiny) 19 000 Kč bez DPH (DPH 21%)
Pronájem
konferenčního sálu
na 1 den
8 000 Kč bez DPH (DPH 21%)
Pronájem restaurace na 1 den
(v případěobjednání rautu
pro více než 40 osob
není pronájem počítán,
taktéž při menších skupinách
pokud nevyžadují uzavření
restaurace)
20 000 Kč bez DPH (DPH 21%)
Ve všech uvedených cenách už je započítaná sleva pro firmy 10%, navíc při objednaní
více než 3 hodin letového času získáte slevu
dalších 5%. Na základě Vaší poptávky zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci.

E-mail: akce@hurricanefactory.com
Mobil: +420 728 250 972
www.hurricanefactory.com
HURRICANE FACTORY PRAGUE
Tupolevova 736
199 00 Praha 9
Letňany

