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INTEGRACJA W BIESZCZADACH 
 

NASZA PROPOZYCJA 

DZIEŃ I 

– Przyjazd i zakwaterowanie w godzinach przed południowych w wygodnych całorocznych Chatach 

na Leśnej Polanie oraz Pensjonacie LeskoSki! Zapraszamy na stronę: www.leskoski.pl 

– Obiad ok. 14.30 PROPOZYCJA I: krem pomidorowy, rolada drobiowa, opiekane ziemniaki, 

 zestawy  surówek, woda z cytryną  35zł/os. PROPOZYCJA II : zupa jarzynowa, schab w sosie 

własnym, ziemniaki z koperkiem, surówka z białej kapusty, woda z miętą 35zł/os. 

CZAS NA INTEGRACJĘ!!! 

 

PROPOZYCJA I 

PIKNIK W LeskoSki Wermień!  W cenie dobra zabawa i niezapomniana  przygoda! Weźmiecie 

udział w takich zawodach jak : rżnięcie kloca, wbijanie gwoździa, rzut siekierą, strzelanie z łuku, 

dojenie krowy na czas, rower przeciwskręty, bieg  w workach, bieg z wodą na łopacie i kilku innych 

atrakcjach! Ponadto: przejażdżki 4×4, a wszystko to przy znakomitej muzyce i obsłudze 

profesjonalnego DJ-a! 

CZAS TRWANIA: 3-4h 

 

PROPOZYCJA II 

A jeśli uznacie, że atrakcji zbyt mało;) Zapraszamy w podgrupach na: 

Paintball - wybierając jeden ze scenariuszy spróbujesz swoich sił w grze zespołowej,  polegającej 

na pozorowanej walce za pomocą markerów i kolorowych kulek; 

WIECZOREM: 

– Obiadokolacja w formie grilla PROPOZYCJA : MENU GLÓWNE: kwaśnica, karkówka, opiekane 

ziemniaki, surówka GRILL: kiełbaski, kaszanka, grillowane warzywa: papryka, cukinia, pieczarki, 

cebula, Sałatka Vingre, smalec swojski, ogórek kwaszony, pieczywo, kawa/herbata : 85zł/os. 

 

DZIEŃ II 

– 8.30 śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd… 

KOSZTORYS/CENA  NETTO – przy grupach min. 35os.: 

– Nocleg w całorocznych 6osobowych Chatach na Leśnej Polanie: już od 350zł/db 

-  Śniadanie w formie bufetu: 25zł/os. 

– Obiad: od 35zł/os. 

– Kolacja Grillowa – od 55zł/os. ; Bankiet – od 65zł/os. 

– PIKNIK – od 85zł/os. 

– Paintball  45zł/os. w cenie: markery, stroje, maski, 100kulek, opieka instruktora 

– DJ – 600zł/wieczór 

DO ZOBACZENIA W BIESZCZADACH! 

UWAGA: Cena nie obejmuje kosztów transportu 

http://www.leskoski.pl/
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PONADTO – ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH INYCH ATRAKCJI: 

 

– BieszCzadzkie Bezdroża – przejazd samochodami terenowymi z instruktorem po 

bieszczadzkich szutrówkach, lasach i brodach – już od 250zł/szt./h 

– Techniki Linowe – PARK LINOWY – spróbuj swoich możliwości na wysokościach: tyrolka, 

most panamski, pajęczyna, droga z przeszkodami – już od 45zł/os. 

– Paintball - zintegruj się z grupą swoich przyjaciół! Zawalcz o flagę, ochroń swojego VIP-A  – 

45zł/os. (w cenie markery, stroje, maski, 100kulek) 

– Szkoła przetrwania – odprawa; krótka pogadanka o sztuce przetrwania w trudnych 

warunkach; wyjście w teren z instruktorem – m.in. budowa szałasu, rozpalanie ogniska, 

poszukiwanie pożywienie itp.: od 45zł/os. Czas trwania- ok. 3h 

- Spływ Pontonowy -  malowniczo kręty, nieco tajemniczy, czasem niebezpieczny… Ale bez 

wątpienia niezwykle atrakcyjny turystycznie. Bieszczady bowiem to nie tylko szlaki górskie i niczym 

nie ograniczone przestrzenie lasów i łąk- ale także interesujące  akweny wodne. 45zł/os.- Czas 

trwania ok. 2-3h w zalezności od stanu wody 

-  Archery Tag – WALKI ŁUCZNIKÓW – to niezwykła odmiana paintballa- różnica jest taka, że 

zamiast markerów z kolorowymi kulkami – używacie łuków ze strzałami, zakończonymi 

bezpiecznymi gąbkami – 350zł/h/grupa lub 500zł/2h/grupa 

- Szalone Spódniczki – niezwykły mecz piłki nożnej w spódnicach na szelkach o średnicy ok. 1m 

- 350zł/h/grupa lub 500zł/2h/grupa 

- Bumper Balle niezwykły mecz piłki nożnej w mini kulach zorbingowych - 450zł/h/grupa lub 

600zł/2h/grupa 

– Dmuchańce – Mega Darty, Mini Zamek, Tarcza Celnościowa – doskonałe zabawa dla 

najmłodszych: 300zł/1szt. dmuchaniec (ok.4h) 

– W Poszukiwaniu Zaginionego Kwiatu Paproci – Gra terenowa z mapami, kompasem i pod 

opieką instruktora! (ok.2h) –35 zł/os. – min.10os. 

– Górskie Wycieczki – zorganizujemy specjalnie dla Was piesze wycieczki po bieszczadzkich 

szlakach: Połonina Wetlińska, Cudowna Cerkiew w Łopience, Sine Wiry… To tylko kilka z Naszych 

propozycji! Usługa Przewodnicka: 400zł/grupa 

– Warsztaty Manualne – co powiecie na warsztaty z DeCupage? A może Sianowije lub warsztaty 

ceramiczny i bibułkarskie? Zapraszamy! – warsztaty od 20zł/os. (przy min. 10os.) 

– Sauna – zapraszamy do Naszej Beczki – mieści od 6-8os. Cena: 50zł/h. 

 

UWAGA: CENY mogą podlegać negocjacjom. 

  

 

 


