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                                BOŻE NARODZENIE 2019 

 

w zaśnieżonych Bieszczadach, z dala od zgiełku i wrzawy…  w nastrojowych domkach z kominkiem 

w pobliżu wyciągu narciarskiego. 

Zapomnij o przedświątecznym zabieganiu i pozwól sobie na chwile beztroski, a my zrobimy 

wszystko za Ciebie. Twoim jedynym obowiązkiem będzie cieszyć się świąteczną atmosferą, i  

poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. 

 

POBYT W TERMINIE: 23 – 27-12.2019 

 

 W pakiecie oferujemy:  

- 4 noclegi w uroczych Chatach na Leśnej Polanie z klimatycznymi kominkami lub 

komfortowych pokojach w Pensjonacie 

- 4 śniadania w formie bufetu 

- powitalną obiadokolację 

- 2 świąteczne obiadokolacje 

- kolacja wigilijna z tradycyjnym menu 

  

DZIEŃ I 23.12.2019 

– od godziny  14.00 zakwaterowanie 

– Godz. 18.00 do 20.00 obiadokolacja 

DZIEŃ II 24.12.2019 

– Godz. 8.00-10.00 śniadanie w formie bufetu 

– Godz. 10.00-12.00 wspólne ubieranie choinki 

– W czasie wolnym proponujemy skorzystanie z szaleństwa na stoku 

– Godz. 16.00 kolacja wigilijna z potrawami świątecznymi w formie bufetu 

MENU: 

-barszcz z uszkami 

-karp smażony 

-kapusta z grochem 

-pierogi ruskie 

-pierogi z kapustą i grzybami 

-gołąbki wigilijne 

-kompot świąteczny 

-kawa, herbata, ciasta 

Wieczorem możliwość uczestnictwa w „Pasterce” o godzinie 22.00 w pobliskim kościółku w 

Weremieniu 

DZIEŃ III 25.12.2019 BOŻE NARODZENIE 

– Godz. 8.30-10.30 uroczyste świąteczne śniadanie w formie bufetu 
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– Czas wolny, możliwość skorzystania z „Białego szaleństwa” na stoku narciarskim 

– Godz.18.00-20.00 Świąteczna obiadokolacja 

DZIEŃ IV 26.12.2019 

– Godz. 8.30-10.30 uroczyste świąteczne śniadanie w formie bufetu 

– Czas wolny, możliwość skorzystania z „Białego szaleństwa” na stoku narciarskim 

– Godz. 18.00-20.00 Świąteczna obiadokolacja 

DZIEŃ V 27.12.2019 

– Godz. 8.00-10.00 śniadanie w formie bufetu 

– od 10.00 do 11.00 wykwaterowanie 

 
Cena w pakiecie: 449,00zł/os. 

– Cena obowiązuje przy min. 4os. w Chacie na Leśnej Polanie 

– Cena obowiązuje przy min. 2os. w pokoju w Pensjonacie 

Dodatkowo – możliwość zakupu karnetu na wszystkie dni pobytu w promocyjnej cenie 250zł  (cena 

regularna 375zł) 

 

*UWAGA istnieje możliwość dokonania rezerwacji Chaty na Leśnej Polanie bez pakietu, 

obejmującego wyżywienie 

Cena Chaty na Leśnej Polanie bez pakietu: 1000,00zł/4 noce 

Dodatkowo –  możliwość zakupu karnetu na cały pobyt w  promocyjnej cenie 250zł (cena regularna 

375 zł) 

 

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej* za dodatkową opłatą:  

- W POSZUKIWANIU YETI – uzbrojeni w kompasy, mapy i dobry humor, wybierzemy się na 

poszukiwanie zimowego YETI. Czas trwania ok. 1,5-2h KOSZT: 35zł/os. RABAT 25zł/os. – min. 8os. 

Miejsce Realizacji zajęć: LeskoSki Weremień; DATA REALIZACJI godz. 10.00  – 23.12.2019r. 

– SNOW CLIMBING – TECHNIKI LINOWE – spróbujecie swoich sił w Parku Linowym – przed 

Wami Most Panamski, przeszkody, pajęczyna i tyrolka; KOSZT: 45zł/os. RABAT 25zł/os. Miejsce 

Realizacji zajęć: LeskoSki Weremień; DATA REALIZACJI godz. 13.00 23.12.2019r. 

- 4×4- ZIMOWA EXPEDYCJA –spotkamy się z instruktorami OFF ROADU – w grupach min.8os. 

przemierzymy Bieszczadzkie Trakty samochodem 4×4; Wyprawę zakończymy ogniskiem z 

pieczeniem kiełbasek. Czas trwania ok. 2h  KOSZT: 99zł/os. Miejsce Realizacji zajęć: LeskoSki 

Weremień; DATA REALIZACJI godz. 13.00 25.12.2019r. 

– ZIMOWA TRAPERIADA: Zintegrujmy się i zabawmy we wspólnym towarzystwie!!! Otrzymacie 

Karty Zawodników- i pod okiem instruktorów spróbujecie swoich sił w takich zawodach jak: bieg w 

spodniach wieloosobowych, taśmach i workach, strzelaniu z łuków, niezwykłym meczu 

w SZALONYCH SPÓDNICZKACH, przeciąganiu liny i wbijaniu gwoździ! Czas trwania ok. 

2h  KOSZT: 25zł/os. Miejsce Realizacji zajęć: LeskoSki Weremień; DATA REALIZACJI godz. 10.00 

24.12.2019r. 

DO ZOBACZENIA W ZIMOWYM BIESZCZADZIE!!! 

 


