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Vážená paní, Vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali do pohádkového Pekla Čertovina.
Výlet do Pekla je vhodný pro rodinné výlety, zájezdy, firemní akce atd. Každý si u nás
přijde na své.
V našem zábavním centru se nejen dobře pobavíte, ale i najíte. Jedná se o naprosto
výjimečnou stavbu, která sahá až do hloubky 12 metrů pod zem, kde jsou stovky metrů
chodeb. K nebesům míří 8 metry. Bližší informace o Pekle naleznete na našich
stránkách: www.peklocertovina.cz
Čertovinské Peklo má pro malé i velké hříšné duše připravený program “Vrátný čert
Vytřas provází” nebo minimuzikál „Lucifer se žení“ nebo „Lucifer se rozvádí“
Program Vrátný čert Vytřas provází
Vrátný čert Vytřas je čertí sluha, který má za úkol návštěvníky v Pekle bavit, ale zároveň je
učit čertím mravům. Vytřas Vás provede útrobami pekelnými, kde žijí i ostatní čerti.
Povypráví Vám legendu o tom, jak se Peklo na světě vzalo a zavede Vás do čertí školy, kde
ověří Vaše znalosti. S líným čertem si zaskotačíte v čertovské trapírně, po níž následuje
Audience u Lucifera. Zastávka Vás čeká i v čertovské kuchyni a žízeň uhasíte v šenku. Na
závěr Vás Vytřas vtáhne mezi sedm smrtelných hříchů a na povrch zemský Vás protáhne přes
útulnou kavárničku.
Program Lucifer se žení nebo Lucifer se rozvadí
V pekle se chystá Luciferova svatba nebo rozvod? A mluví se o ní úplně všude.
Mocný knížepán Pekel Lucifer si chce i nechce vzít ohnivou nevěstu, a co na to čert
Vytřas? Uvidíte celé Peklo a minimuzikál. Vytřas Vás provede útrobami pekelnými,

kde žijí i ostatní čerti. Přijďte se podívat a třeba si i zazpívat a zatancovat. Na závěr
Vás Vytřas vtáhne mezi sedm smrtelných hříchů a na povrch zemský Vás protáhne
přes útulnou kavárničku.
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Program trvá 90 minut
Pokud Vás naše pozvání zaujalo a máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na pekelnou
linku
468 005 005, nebo e-mail: info@peklocertovina.cz

Ubytování
Nabízíme i ubytování v Hotelu Kocourkov, který se nachází v resortu Pekla Čertovina.
Exklusivní ubytování v pohádkových, tematických pokojích např. U ježibaby, U Piráta, Čapí
hnízdo, Letiště, U vinaře a mnoho dalších. Ubytování je s polopenzí, vstupem do vířivky,
bazénu. Více info na www.peklocertovina.cz/rezervace-ubytovani/ nebo tel. 725 732 890
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Dále k nám patří Pohádková vesnička Podlesíčko a Hotel Podlesí www.pohadkovavecnicka.cz Mrkněte a můžete vyrazit na další výlet plný jedinečných zážitků.
Děkujeme, za Váš čas strávený tímto pozváním do pohádkového Pekla Čertovina. Budeme se
na Vás těšit.
S přáním hezkého dne Tým Peklo Čertovina 468 005 005 www.peklocertovina.cz
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