Kde nás najdete?
Where can you ﬁnd us?

Zorbing
Zkuste si náš vodní ZORB,
nevšední zážitek, při kterém
se zcela jistě pobavíte...
Vodní ZORB Vám dopravíme na předem domluvenou vodní plochu a
zajistíme veškeré technické zázemí.

Try our water ZORB. An out-of-this-world experience
that’s lots of fun! We’ll take
you and your water ZORB
to the lake you choose
and provide all
the facilities you need.

Segway
vozítka Segway /
Segway personal transporter
Segway je jednoosé, dvoukolové
vozítko poháněné el. akumulátorem, které samo, bez pomoci
jezdce udržuje rovnováhu.
Vozítko Segway je skvělý
způsob zábavy a cestování po městě.

Segway is a single-axel, two-wheeled electric vehicle which
stands upright all by itself. The
Segway vehicle is a great source
of fun and great for getting
around the town.

Červený bod označuje půjčovnu ScooteRent. Červeně
vyznačená cesta ukazuje vjezd a výjezd pro zapůjčené skútry a
napojení na hlavní silnici.
The red dot marks the ScooteRent oﬃce. Follow the
route marked in red leading to the main road when you leave
and return with our scooters.

Český Krumlov

vodní zorbing / water Zorb

Krumlovský mlýn

www.krumlovskymlyn.cz

 +420 736 634 460

Scooter, Zorb and Segway renting

Chcete-li zvládnout více zážitků a přitom se pobavit, skútr
je Vaší nejlepší volbou. Půjčte si náš skútru a objevujte krásy okolí Českého Krumlova, Lipenska a celé Šumavy. Vyražte na výlet spojený s piknikem a koupáním na březích jihočeských rybníků
či řeky Vltavy. Samotná jízda po jihočeských silnicích je zážitkem!
V kanceláři se dozvíte více informací o možnostech celodenních
výletů po jižních Čechách. U větších skupin nabízíme průvodce.
Ovládání skútru je velmi jednoduché a zvládne ho i úplný začátečník. Instruktáž je v ceně půjčovného. Skútr je i pro dvě osoby. Vzhledem k omezení rychlosti skútru na 50 km/hod. je cesta
bezpečná. Neomezujte se pouze na prohlídku Českého Krumlova
a NAVŠTIVTE NÁS!

SEVERNÍ TRASA
North route
Kleť, Zlatá Koruna,
Dívčí Kámen, Brloh,
Kuklov, Chvalšiny,
Prachatice, České
Budějovice,
Holašovice

If you want to do more and have fun, a scooter is just right
for you. Rent a scooter from us and discover the beauty of
the surroundings of Český Krumlov, Lake Lipno and the Šumava
Mountains. Why not go on a trip, take a picnic with you and a swim
on the banks of a South Bohemian ﬁshpond or the River Vltava?
Cruising along the South Bohemian roads is an experience in itself!
We will give you more information at our oﬃce about all-day trips
around South Bohemia. For larger groups we can oﬀer a guide.
Our scooters are simple to ride even for a complete beginner.
Instruction is included in the rental price. The scooter can carry two
people. Scooters are low speed and safe (limited to 50 km/h / 30
mph). Don’t just see the town, COME AND SEE US!

VÝCHODNÍ TRASA
East route
Římov, Velešín,
Kaplice, Cetviny,
Bujanov, Svatý
Kámen, Dolní
Dvořiště, Horní
Dvořiště.

JIŽNÍ TRASA
South route
Rožmberk nad
Vltavou, Vyšší Brod,
Maria Rast,
Čertova stěna
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ZÁPADNÍ TRASA / West route

JIHOZÁPADNÍ TRASA / Southwest route

Kájov, Hořice na Šumavě, Černá v Pošumaví,
Horní Planá, Swarzenberský plavební kanál

Lipno nad Vltavou, Svatý Tomáš,
Vítkův Hrádek, Frymburk

www.krumlovskymlyn.cz

 +420 736 634 460

