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Co je Šiklův mlýn?   

 Šiklův mlýn je největší přírodní zábavní areál v České republice. 

 Šiklův mlýn je multifunkční zábavní rodinný park s množstvím aktivit a atraktivní programovou show, která 
nemá v ČR konkurenci. Nabídka parku je natolik široká, že se nikdo nebude nudit.  

 Šiklův mlýn je 5 km2 zábavy a odpočinku, v portfoliu služeb najdete jednodenní výlety pro jednotlivce  
i organizace, rodinnou dovolenou, dětské letní tábory, pobyty pro seniory i kongresovou turistiku. 

Co Vám nabízíme?  

 Dárkový poukaz pro vaše zaměstnance nebo zákazníky do největšího přírodního zábavního areálu v ČR 
Šiklova mlýna. Poukaz obsahuje vstupenku a další bonusy uvedené níže. Jeho celková hodnota je 2000,- Kč.  

Jak to funguje? 

 Osoba, která má dárkový poukaz, s ním přijde do areálu Šiklův mlýn, kde se u vstupu prokáže. Podmínkou 
pro aktivaci platnosti je další platící osoba, kterou s sebou přivede a která si zakoupí základní jednodenní 
vstupenku v hodnotě 180,- nebo 216,- Kč (všední den / sobota). Poté obsluha zavede dárkový poukaz            
do systému a tím je aktivuje v plné míře.  Návštěvník pak využívá kuponů dle libosti, žádná další podmínka 
pro výběr bonusů není. 

Co obsahuje poukaz zdarma?  
 

 Vstupenka zdarma       

 Mexická specialita (oběd)      

 Žeton na libovolnou aktivitu (například zrcadlový labyrint, lukostřelba, skákací hrad…)  

 Káva         

 Brambůrky        

 Zmrzlina        

 50Kč na nákup suvenýrů     

 Pamětní dárek 

 Haribo bonbony 

Jaké jsou další bonusy? 

  1000,-Kč na týdenní pobyt 
Poukaz na ubytování v kterémkoliv ubytovacím zařízení Šiklova mlýna pro pobyt na 4 a více nocí 

 300,-Kč na dětský letní tábor     
Poukaz na slevu 300Kč na letní tábor pro děti nebo seniory dle vlastního výběru na Šiklově mlýně.  

  

Kolik poukaz stojí?  

V roce 2014 bude distribuce bezplatná. Našim cílem je rozšířit povědomí o společnosti i službách mezi širokou 
veřejnost, proto poukaz nabízíme vaší společnosti jako možnost dárkového benefitu pro zaměstnance nebo 
zákazníky. Požadujeme pouze vstřícný přístup v nějaké formě partnerství, které bude zajímavé pro obě strany.   

Jaká je zábava na Šiklově mlýně 

Nabídka programu a zábavy je velmi široká a shrnout ji v několika větách je téměř nemožné, proto jen ve zkratce. 

Program v přírodním amfiteátru se odehrává 3x denně a uvidíte zde dvě různá akční divadla, příběhy plné legrace a 

kaskadérských kousků, pyrotechnickou show, westernovou show, ve které se předvedou mistři v kovbojských 

dovednostech, zasoutěžíte se a pobaví Vás šašek i cvičená zvířata. Každý čtvrtek večer, se odehrává ohňová show – 

tajemný příběh plný ohně, kouzel a napětí zakončený ohňostrojem.  

Doporučujeme mimořádné víkendové akce, jsou plné zábavy s různými tématy, můžete se tak vydat na pravé rodeo 

nebo taneční festival, nasát atmosféru brazilských tanečnic na karneval v Riu, vzlétnout při aeroshow nebo se 

zabavit při modelářské show.  

Pro ubytované navíc organizujeme tematické animační večery, kde se setkají s indiány, pobaví se na večírku 



s grilováním, nebo zábavném večeru v Mexico hall.   

V areálu najdete také offroadovu dráhu, různá sportoviště například hřiště na discgolf, aquapark, prostor               

pro rybaření, zajistíme Vám výlety do okolí k atraktivním zajímavostem a mnoho dalšího.  

Kde se Šiklův mlýn nachází a kde se o areálu a zábavě dozvím víc? 

 Areál Šiklův mlýn se nachází na Českomoravské vysočině, cca 20km od dálnice D1 (Velké Meziříčí), 
nedaleko obce Zvole nad Pernštejnem.   

 Informace najdete na webech  www.sikland.cz, www.dovolena.sikland.cz, www.deti.sikland.cz. 

 Kontakt: Šiklův mlýn, Zvole 49, 59256 Zvole nad Pernštejnem. Tel.: +420 602 750 130, Tel./fax 
+420 566 567 400 

Platnost poukazu: 

 Poukaz je možné využít v období od 28. 6. do 31. 8. 2014.  

http://www.sikland.cz/
http://www.dovolena.sikland.cz/
http://www.deti.sikland.cz/

