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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánočním dárkovém okénku 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každou adventní středu  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2020) 

vždy od 9 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby Znojemska a Podyjí. 

 

 

LASER GAME INFINITY ZNOJMO 
• Dárkový poukaz na Laser Game a virtuální realitu v hodnotě =500 Kč. 

• Dárkový poukaz na Laser Game a virtuální realitu v hodnotě =1.000 Kč. 

Oba dárkové poukazy mají platnost až do 31. 12. 2021. 

DODAVATEL: Laser Game INFINITY Znojmo, Obroková 93/16, 669 02 Znojmo (2. patro OD Dyje)  

Tel.: 776 546 003, E-mail: info@lasergameznojmo.cz, www.lasergameznojmo.cz  

 

Nejmodernější zábavní centrum pro laser game a virtuální realitu v České republice umístěné přímo  

v historickém centru města Znojma – zabírá celé 2. patro Obchodního domu Dyje.  
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Laser Game je týmová hra kombinující 

pobavení, pohyb i adrenalin. Až 12 hráčů 

najednou se tu na 20 minut promění  

ve střelce vybavené laserovou zbraní  

a oblečené do speciálních vest se senzory. 

Pohybují se a běhají ve tmě i husté mlze, 

překonávají nasvícené překážky a snaží  

se zasáhnout soupeře, aniž by byli sami 

terčem. To vše za hudebního doprovodu, 

který si hráči sami zvolí. Výběr hudebních 

motivů speciálně sestříhaných pro Laser 

Game je přitom největší se všech Arén – nechybí Star Wars, Matrix, Mortal Kombat, Rocky, James Bond 

a další kultovní melodie, ale ani retro edice z 80. let nebo vánoční speciál. Výhodou je, že oproti 

paintballu je zásah laserovým paprskem zcela bezbolestný, a navíc nezanechává žádné barevné stopy. 

Senzory na vestě přitom přenášejí informace o počtu zásahů jednotlivých hráčů, takže se na konci hry 

dozvíte i svou střeleckou úspěšnost a celkové pořadí. Výsledková listina je zde přitom jedna 

z nejpodrobnějších v Evropě.  

Virtuální realita přináší autentický adrenalinový 

prožitek – ovšem v absolutním bezpečí a minimem 

vlastního pohybu. Ve znojemské INIFINITY aréně jde 

přitom o nejkomplexnější virtuální realitu v České 

republice. Čeká vás např. zběsilá jízda na horské dráze, 

skok z mrakodrapu, procházka hororovým domem  

či nebezpečná jízda v závodních autech. Pustit se 

můžete do master zápasů prakticky s kteroukoli 

světovou hvězdou. Koho tolik nelákají adrenalinové 

zážitky nebo potřebuje zrelaxovat mysl, může být 

přímým účastníkem podmanivé krásy podmořského světa nebo se nechá unést hudbou v pop-rockové 

show. Vánoční speciál pro děti už od 5 let nabízí možnost jízdy v Santa Clausových saních a aktivní 

pomoc s rozvážkou dárků... 
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