
PLAY ACROSS
Prague

Play Across Prague je unikátní týmová outdoorová hra, která Vás donutí 
přemýšlet a zároveň Vás provede krásnými zákoutími Prahy. 

www.play-across.com

Zahrajte si Play Across Prague!

Týmová ouTdoorová 
hrA v PrAze

Chcete poznat Prahu jinak?

Chcete svým obchodním partnerům představit Prahu  
zajímavou formou?

Rádi byste vyzkoušeli jako teambuilding něco nového?

Chcete zažít s kolegy či kamarády malé dobrodružství?



Těšíme se na startu!

Princip celé hry je založen na luštění šifer – proto, abyste věděli, kam postupovat dále, musíte 
vyluštit šifru, která vám prozradí polohu dalšího stanoviště.

Hra je koncipována pro týmy o velikosti 2–5 osob, které startují v rozmezí cca 20 minut  
(interval lze individuálně upravit dle konkrétních potřeb, případně i tak, že všichni hráči startují 
ve stejný čas).

Pro potřeby teambuildingu jsme s týmem Play Across připravili speciální trasu, která začíná 
u stanice metra Muzeum, prochází centrem Prahy a končí na Kampě/Karlově mostě. Tato trasa 
má celkem 6 stanovišť, přičemž 6. stanoviště je zároveň cílem celé hry. Trasa trvá dle schopností 
týmů přibližně 2 hodiny. V případě zájmu lze samozřejmě zaslat bližší info o trase.

Hra je k dispozici v české a/nebo anglické verzi.

Trasu lze upravit dle individuálních požadavků, nebo lze dokonce vytvořit trasu zcela novou.

Využít se samozřejmě dá také trasa připravená pro turisty, která začíná v blízkosti metra Anděl, 
končí na Praze 7, je dlouhá cca 5 km a trvá dle schopnosti týmů přibližně 2–3 hodiny.

Jednotlivé týmy účastnící se hry od nás dostanou na startu vše potřebné: mapu, šifry i tužku, 
nemusí mít tedy s sebou kromě pohodlného oblečení a obuvi vůbec nic.

velikosT Týmů 2–5 osob

TRvÁNÍ HRY 2–5 h

vzdÁleNosT 3–5 km

KonTAKTní osobA
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základní cena za 1 osobu činí 490 kč bez dPH.

Cenová relACe Cena se vždy připravuje individuálně dle konkrétní 
poptávky a individuálních požadavků na úpravu hry. 
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