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Zorbing
Zorb je průhledná koule ze speciálního PVC s průměrem přes 3 metry a hmotností 90 kilogramů. Dovnitř vlezete tunelem, připoutáte se a
pak se již jen kutálíte a kutálíte ze svahu dolů. Na konci tohoto neuvěřitelného adrenalinového zážitku je bezpečné zastavení díky
protisvahu nebo speciální síti. Věnujte adrenalinový dárek, který je ale naprosto bezpečný!
Cena od: 1150 Kč

Změna image
Chtěli byste absolvovat kompletní proměnu image nebo darovat tento dárek své drahé polovičce? Máte jedinečnou příležitost věnot tyto
originální vánoční dárky. Proces zahrnuje návrh a realizaci účesu, líčení, typologické poradenství a konzultace stylingu. Dárek je velice
vhodný i pro muže!
Cena od: 1400 Kč

Čokoládová masáž
Dopřejete si čokoládovou masáž, při které nepřiberete ani gram a nebudete muset přemýšlet o hubnutí! Navíc je to skvělá relaxace.
Čokoláda vrátí kůži pružnost a pomáhá ji udržet hladkou. Věnujte relaxaci a odpočinek ve formě sladkého dárku.
Cena od: 1120 Kč

Medová masáž
Medová masáž je sladkou novinkou! Masáž má dvojí účinek - odstraňuje toxiny v těle a aktivuje vnitřní orgány. Narozdíl od klasické
masáže, medová masáž odstraňuje z organismu toxiny.
Cena od: 900 Kč

Jávská masáž
Důležitým doplňkem kvalitní tělesné kultury je již po staletí masáž. Proto nabízíme recept, jak je možné ulevit tělu i mysli pomocí
tradičních jávských královských masáží.
Cena od: 910 Kč

Poprvé v sedle
Láká vás pohlédnout na svět z koňského hřbetu? Pak jste tu správně! Osedláme pro Vás koně, na kterém prožijete svou první lekci ježdění.
Získáte základní potřebné znalosti i dovednosti o ježdění pod vedením zkušeného trenéra.
Cena od: 950 Kč

Pivní lázně s masáží
Jedná se o originální rekondiční lázeňskou terapii spojující uvolňující horkou koupel, pramen uzdravující minerální vody, jedinečné tmavé
Koupelové pivo a omlazující účinky pivních kvasnic se směsí chmele a sušených léčivých bylin. Tento dárek je vhodný pro milovníky
pěnivého moku, kteří tak mohou splnit příjemné s užitečným.
Cena od: 1160 Kč

Lymfatické masáže
Pro ty, kterým se nedaří zhubnout klasickým způsobem a chtějí si udržet dlouhou dobu štíhlou postavu. Lymfatické masáže odbourávají
tuk, odstraňují celulitidu a toxiny z těla. Hubnutí bez bolesti.
Cena od: 1250 Kč

Třídenní pobyt v lázních v Čechách i na Moravě
RELAXACE PRO DVA SE SLEVOU Masáže, bahenní koupele, minerální bazény, sauna, výborné jídlo, pohoda a naprostá relaxace. Co více
si přát? Věnujte chvíle plné relaxace a odpočinku. Dárky pro muže i ženy, které můžete trávit společně.
Cena od: 4650 Kč

Relaxační pobyty
Relaxační pobyt určený všem bez rozdílu věku. Zajímavý program, procedury a příjemné prostředí Vám dovolí zapomenout na shon
všedních dnů a věnovat se na okamžik sami sobě. Věnujte dárek, na jaký se prostě nezapomíná! Věnujte společné chvíle plné relaxace a
odpočinku jako dárek.
Cena od: 4300 Kč

Romantický večer
Zažijte romantiku se svým milovaným partnerem? Právě pro Vás je určen romantický večer! Čeká na Vás zkušená masérka, chutná večeře
při svíčkách a hlavně klid, relaxace a romantika.
Cena od: 4700 Kč
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Romantická noc
Dopřejte si romantickou noc ve společnosti svého milovaného partnera. Romantické chvíle plné něhy a lásky jsou bezesporu příjemnými
ingrediencemi každého partnerství. A prostředí luxusního hotelu bude jistě tou pravou kuchyní pro přípravu toho nejvytříbenějšího vztahu.
Cena od: 2540 Kč

Romantický víkend
Užijte si romantický víkend se svou drahou polovičkou. Chvíle plné romantiky si užijete v luxusních pokojích, vířivkách, bazénech.
Necháte se rozmazlovat masážemi a dobrým jídlem. Vyberte si sami, která z nabídek Vám nejvíce sedí.
Cena od: 3420 Kč

Thajská masáž pro těhotné
Dopřejte nastávající mamince potřebnou dávku uvolnění a relaxace, kterou si užije i se svým ještě nenarozeným miminkem. Thajská
masáž pro těhotné je vhodná v každém stadiu těhotenství. Zkušená masérka jim pomůže uvolnit namáhaná záda, ztuhlou šíji...Vše velmi
opatrně a podle specifických přání maminky. Dostatečný důraz je kladen i na duševní relaxaci, která je v tomto období života velice
důležitá.
Cena od: 1370 Kč

Vyrobte si vlastní šperk
Máte představu ideálního šperku, ale nikde ho neprodávají? Nebo chcete udělat radost blízké osobě šperkem, který jste vyrobili Vy sami?
Proč si tedy nezkusit vytvořit vlastní stříbrný šperk? Ať už pro radost sobě nebo jako neobvyklý vánoční dárek. Nemusíte být mimořádně
zruční, stačí chuť a trocha odvahy! Věnujte šperky jako dárky!
Cena od: 1510 Kč

Aquazorbing - adrenalin na vodě
Výstřední adrenalinová záležitost. Šílené koulení po vodě! Plastová koule z Asie umožňuje dovádění na vodní hladině ve vzduchem
nafouknutém balonu. Na vyčerpání všech sil Vám stačí 5 minut zorbování. Aquazorbing patří mezi ty pravé adrenalinové dárky pro vaše
blízké.
Cena od: 770 Kč

Zámecký romantický večer
Uprostřed Svatojiřského lesa, je pro Vás a Vašeho partnera připravena na zámku romantická večeře při svíčkách dle a la carte menu a
koupel pod září hvězd ve venkovní vířivce se skleničkou šampaňského a jahodami.
Cena od: 5050 Kč

Skijöring se psím spřežením
Máte rádi zimu, sníh, lyže či běžky? Rádi byste projeli Krkonoše na běžkách, ale nestačí Vám síly? Pak si vyzkoušejte adrenalinovou jízdu
se psím spřežením. Netradiční dárek pro milovníky zimy.
Cena od: 2940 Kč

Havajská masáž
Masáž zkombinovaná s lávovými kameny je označována za špičku ledovce mezi masážemi. Je založená na rytmických technikách
využívajících prstů, dlaní, předloktí a loktů. Díky použití aromaterapeutických olejů a horkých lávových kamenů je téměř dokonalou a
nezapomenutelně příjemnou relaxací.
Cena od: 910 Kč

Relaxace dle Vašich představ
Chcete vyzkoušet masáž a nevíte, pro kterou se rozhodnout? Pak pro Vás máme naprosto skvělou nabídku! Objednejte si balíček rovnou
několika různých typů relaxace podle vašich představ. Na výběr máte z široké škály relaxačních nebo revitalizačních balíčků,
detoxikačních masáží či wellness balíčků.
Cena od: 1510 Kč

Romantická projížďka na plachetnici
Chcete zažít romantickou projížďku na plachetnici se sklenkou sektu a celodenním občerstvením. Nemusíte být jen pasivní pasažéři,
můžete se i sami podílet na ovládání plachetnice a tím dokázat, že i „ve dvou se lépe táhne“.
Cena od: 6560 Kč

Pětidenní lázeňský pobyt na Moravě
Lázeňské prostředí – bazén, uhličité koupele a zábaly, bahno z Mrtvého moře, polárium, solná jeskyně, sauna a mnoho dalšího. Připravili
jsme pro Vás 5 denní relaxační pobyt, po kterém se nebudete ani chtít vrátit do normálního života.
Cena od: 7660 Kč
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Kurz o čaji
Čaj – nejen v chladných měsících nejlepší nápoj. Vezmete sáček a zalijete uvařenou vodou. Jak ale chutná sypaný čaj? Co víte o jeho
zpracování, přípravě nebo podávání? Během několika hodin Vám rádi vše prozradíme.
Cena od: 2710 Kč

Kurz o kávě
Chcete se naučit, jak správně připravit kávu a umět triky jako jsou například malování mléčnou pěnou? Kurz o kávě je přesně to pravé pro
Vás. Všechno o kávě Vás naučí naše dvojnásobná mistryně ČR.
Cena od: 4550 Kč

Kurz vaření u Vás doma
Chcete se naučit něco nového a nechce se Vám chodit nikam daleko? Náš šéfkuchař přijede až k Vám domů, kde se během dvou až tří
hodin dozvíte mnoho nového, naučíte se připravovat recepty, na které byste si sami netroufli a hlavně se přitom pobavíte.
Cena od: 3600 Kč

Romantický víkend na mlýně pro dva
Vydejte se na malebný mlynářský statek, který je postaven v tradičním stylu moravského Slovácka. Vychutnáte si nejen báječnou
atmosféru místa, kterému dominuje větrný mlýn, ale třeba i privátní vinnou degustaci mezi sudy pro pár či další zajímavé aktivity.
Cena od: 6220 Kč

Kurz keramiky
DÁREK SE SLEVOU Balíček kurz keramiky je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit se základními technikami keramiky. Můžete modelovat
hrníček, hodiny ale i spoustu jiných věcí - záleží pouze na Vaší fantazii. Věnujte radost, kterou bude mít dotyčný ze svého vyrobeného
modelu.
Cena od: 1830 Kč

Barmanský kurz
Kdo by se nechtěl naučit míchat tak lahodné nápoje jako jsou Piňa Colada, Tequila Sunrice nebo Mojito? Můžete pak okouzlovat svým
umem příbuzné a známé. Darujte tento neotřelý zážitek. Po absolvování kurzu bude obdarovaný profesionálem v míchání všech možných
koktejlů.
Cena od: 2900 Kč

Taneční rychlokurz
Chystáte se na důležitý ples a bojíte se, že jste všechno zapomněli? Nebo dokonce neumíte ani valčík? Pak právě pro Vás je připraven náš
3hodinový taneční rychlokurz, kde se naučíte základní taneční dovednosti, kroky či figury z tanců. Za jediný den se naučíte to, co by Vám
v tanečních mohlo trvat celé měsíce.
Cena od: 2730 Kč

Sebeobrana pro ženy
Každá žena se cítí nejistá, když má jít sama po ulici hlavně po setmění. Jak se ale bránit, když Vás napadne útočník? Co dělat ale také
nedělat? To vše a mnohem víc Vás naučí náš kurz Sebeobrany pro ženy. Posílíte si sebevědomí, naučíte se bojovat a ochránit nejen sebe.
Cena od: 4890 Kč

Bezbolestná liposukce
Chcete se zbavit svých komplexů a zhubnout? Nebaví Vás se plahočit ve fitness centrech, na aerobiku či běhat? Nová metoda bezbolestné
liposukce, kdy během 20 minut ztratíte i 2 cm v obvodu pasu a hlavně můžete hned odejít domů a věnovat se každodenním činnostem. Již
s první procedurou jsou vidět výsledky – opravdu!
Cena od: 3350 Kč

Každá je krásná aneb Zkus být fotomodelkou
Chybí Vám sebevědomí? Myslíte si, že nejste krásná? Omyl – každá je krásná, jen je potřeba Vaši krásu nalézt a tím i nalézt ztracené
sebevědomí. Luxusní balíčky jen pro Vás.
Cena od: 2730 Kč

Netradiční masáže
Jste unaveni, trápí Vás bolesti hlavy, nemůžete se vzpamatovat z těžké životní ztráty? Trpíte migrénami, nespavostí, bolestmi zad,
astmatem? Pracujete ve stresu, napětí? Tak právě Vy si nyní potřebujete odpočinout. Zažijte netradiční masáž – pomocí banánových listů,
čínskou, shiatsu, indonézskou či za pomocí svíčky. Výběr je jen na Vás. Nebo si dopřejte luxus v podobě terapie šampaňským.
Cena od: 920 Kč
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Luxusní ošetření 24karátovým zlatem
Nechte se zkrášlit přípravky s ryzím zlatem a omládněte o několik let. Zlato, kromě toho že je drahý kov, má také drahocenné vlastnosti.
Poskytne pokožce okysličení, detoxikaci a regeneraci, stimuluje metabolismus, chrání buněčnou DNA, napomáhá zpevnění těla, přináší
pleti nesmírnou záři a energii. Dopřejte si celotělové ošetření 24 karátovým zlatem a budete se cítit jako v sedmém nebi.
Cena od: 3460 Kč

Pivní lázně v Praze
Dopřejte si pivní koupel i v Praze. Nejoblíbenější nápoj, kterým je pivo ve spojení s nejstarším způsobem terapie, jakou je bezpochyby
lázeň + historické centrum Prahy – to jsou ty nejlepší ingredience pro Vaši dokonalou relaxaci. Přijďte se ponořit do historie dávných časů.
Cena od: 2310 Kč

Simulátor volného pádu
Chcete zažít volný pád o rychlosti 200 – 280 km/hod? Bojíte se vyzkoušet tandemový seskok z letadla? Máme pro Vás bezpečnější variantu.
Zkuste náš simulátor volného pádu.
Cena od: 2110 Kč

Staňte se pokerovým hráčem
Pojďte si vyzkoušet pokerový koučink s profesionálním hráčem. Učte se od těch, kteří si pokerem vydělávají desítky tisíc korun měsíčně.
Kouč vám nejprve vše vysvětlí a ukáže a potom vás bude provázet celým ostrým pokerovým turnajem, kde můžete získat svou první
peněžní výhru.
Cena od: 3520 Kč

Změna image s nakupováním
Toužíte změnit svoji image? Naučit se správně oblékat? Zjistit, jaké barvy Vám sluší, jak se líčit? Zažijte den s proměnou své image a
nechte si poradit od našich profesionálů.
Cena od: 2330 Kč

Taneční lekce s mistrem ČR
Přáli jste si někdy zatancovat si s tanečním mistrem a naučit se za 45 minut ty nejznámější tance a dané kroky? Pak je tato lekce určena
přímo Vám.
Cena od: 1020 Kč

Fotografem za 2 dny
Obdivujete profesionální fotografie? Chcete také takové umět? Máte fotoaparát, ale nevíte, jak s ním zacházet? Zúčastněte se našeho
kurzu a naučte se to.
Cena od: 2620 Kč

Badminton s Petrem Koukalem
Zahrajte si badmintom s mistrem ČR Petrem Koukalem! Rád si s Vámi popovídá o všem, co souvisí ať již se samotnou hrou, tak i věcmi,
které s ní úzce souvisí. Věnujte dárek, který potěší každého příznivce badmintonu.
Cena od: 7810 Kč

Obraz jako od profesionála
NOVINKA Připravili jsme pro Vás jednodenní výuku olejomalby, technika Bob Ross® , která je vhodná pro každého, jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé. Je to technika "mokré do mokrého - Alla Prima" pod vedením certifikovaného lektora CRI®.
Cena od: 3580 Kč

Adrop s.r.o., Dr. Milady Horákové 128/117, 460 06 Liberec 6, +420 482 311 099, +420 731 203 000,
objednavky@adrop.cz , www.adrop.cz

