Bieszczady o każdej porze roku…

Jeszcze bardziej ZIELONA SZKOŁA!!!
TYLKO Z LESKO SUMMER & SKI
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym Planem Ramowym:
DZIEŃ I
– Przyjazd i zakwaterowanie
– Obiadokolacja
– Paintball* za dopłatą 35zł/os. (w cenie: markery, maski, stroje 100 kulek) – wybierając jeden
ze scenariuszy spróbujesz swoich sił w grze zespołowej, polegającej na pozorowanej walce za
pomocą markerów i kolorowych kulek
DZIEŃ II
– 8.00-8.30 śniadanie + suchy prowiant
– 9.00 Spotkanie z przewodnikiem i wyprawa:
„WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA- SZLAKIEM BIESZCZAD”– przewodnik, bilety wstępu do
BdPN Cisna; POŁONINY- wybierzemy się na szczyt Połoniny Caryńskiej lub Wetlińskiej; powrót
Doliną Solinki ; Polańczyk – Rejs statkiem wycieczkowym* za dopłatą 15zł/os., Solina- Spacer
Bieszczadzkimi Krupówkami;
– 18.00 powrót, obiadokolacja
CZAS WOLNY
DZIEŃ III
8.00 – 8.30 śniadanie; 9.00 wyjazd na Weremień
Zabierzemy Was na Weremień* na POSZUKIWANIE SKARBÓW. To tam poznacie zasady
funkcjonowania GPS-a i spróbujecie swoich sił w pracy w grupie.
– 14.30 Obiad
– 15.00 Po znojach i trudach dla poszukiwaczy mamy kolejną zabawę PARK LINOWY: slackline,
tyrolka, most panamski, przejście z przeszkodami i pajęczyna!
– powrót ok. 18.00, kolacja
DZIEŃ IV
– 8.30 śniadanie
„SZKOŁA PRZETRWANIA” – odprawa ; wyjście w teren z instruktorem, budowa szałasu,
rozpalanie ogniska, poszukiwanie pożywienie
– 13.30 obiad
„BUMPER BALLE + ARCHERY TAG” – wyzwól w sobie ducha WALK! Spróbujecie swoich sił w
niezwykłej zabawie w mini kulach zorbingowych, a także w niezwykłej odmianie paintballa! Tym
razem jednak- zamiast trafiać w przeciwnika kolorowymi kulami- trafiać będziecie strzałami!
– 18.00 kolacja
– 19.00 DYSKOTEKA FLUO Zapraszamy na dyskotekę z profesjonalnym DJ-em w barwach fluo *
za dopłatą 400zł/grupa
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DZIEŃ V
– 8.30 śniadanie + suchy prowiant
– wykwaterowanie…
DO ZOBACZENIA W BIESZCZADZIE…
KOSZTORYS dla min. 35os.:
– Realizacja programu: 135zł/os. RABAT 115zł/os.
– Pobyt z wyżywieniem HB: 70zł/os./db, za dopłatą 35zł/os. z wyżywieniem FB
* UWAGA – kolejność zajęć może ulec zmianie
– Cena nie obejmuje kosztów TRANSPORTU
DODATKOWO ZAPRASZAMY!!!:
– BieszCzadzkie Bezdroża – przejazd samochodami terenowymi z instruktorem po
bieszczadzkich szutrówkach, lasach i brodach – już od 40zł/os. – ok. 45min
– Warsztaty Manualne – co powiecie na warsztaty z DeCupage? A może Sianowije lub warsztaty
ceramiczny czy bibułkarskie? Zapraszamy! – warsztaty od 20zł/os. (przy min. 10os.)
- Bieg na Orientację – stare, sprawdzone ale jakże miło wspominane – podchody w nowej –
bieszczadzkiej odsłonie: 15zł/os.
– Szalone Spódniczki – rozegraj mecz piłki nożnej w niekonwencjonalny sposób, ubrany w
spódnicę : 350zł/grupa/1H LUB 500zł/grupa/2H
– Spływ pontonowy – Dolina Sanu to niezwykłe miejsce… Przekonaj się o tym, płynąc z Nami
pontonami! 35zł/os. Wersja poszerzona / trekking z instruktorem czerwonym szlakiem/ 45zł/os.
- Warsztaty Kulinarne – zabawimy się w Bieszczadzkiego Master Szefa – 45zł/os.
* Ceny nie obejmują kosztów transportu
ZAPRASZAMY DO REZERWACJI ATRAKCJI:
pod nr tel.: +48 517 855 599
lub adresem e-mail: biuro @szpilkiwbieszczadach.pl, weremien@lesko-ski.pl
UWAGA* Realizacja zajęć ( poza SPŁYWEM PONTONOWYM) odbywać się będzie na terenie:
Kompleksu
Rekreacyjno – Wypoczynkowego LeskoSki Weremień, Weremień 36, 38-600 Lesko
www.szpilkiwbieszczadach.pl, www.leskoski.pl
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