Bieszczady o każdej porze roku…

WIELKANOC w LeskoSki Weremień

POBYT W TERMINIE: 15.04-18.04.2022
KOSZT: 1200,00zł/domek do 6os.
W pakiecie oferujemy:
- 3 noclegi w uroczych Chatach na Leśnej Polanie z
klimatycznymi kominkami lub komfortowych pokojach w
Pensjonacie
- bezpłatny parking
- bezpłatne WI-FI
- plac zabaw
- boisko do siatkówki
- WORKOUT
- leżaki
- blisko 12ha łąk i lasów
- NIELIMITOWANY ŚPIEW PTAKÓW, ŚWIERSZCZY I ŻAB :)
Spędź z nami Wielkanoc!
Z dala od zgiełku i wrzawy, wśród budzącej się do życia przyrody, razem z Nami, podziwiaj uroki
bieszczadzkiej wiosny i przeżywaj chwile radosnego Alleluja!!!
Może przy odrobinie szczęścia, uda nam się dojrzeć wśród wiosennych kwiatów wielkanocnego
zajączka? Albo w ciszy i spokoju, wśród śpiewu ptaków, po prostu skorzystać z pierwszych promieni
słońca? Poranna kawa w takich okolicznościach, na tarasie domków, na Naszej leśnej polanie,
smakować będzie wyjątkowo....
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z ATRAKCJI DODATKOWYCH:


– Paintball - zintegruj się z grupą swoich przyjaciół! Zawalcz o flagę, ochroń swojego VIPA – 45zł/os. (w cenie markery, stroje, maski, 100kulek); 55zł/os. (w cenie markery, stroje,
maski, 200kulek);



– 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



- 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



– W Poszukiwaniu Zaginionego Kwiatu Paproci – Gra terenowa z mapami,
kompasem i pod opieką instruktora! (ok.2h) –35 zł/os. – min.10os.



- 4×4- WYPRAWA PO CHRZAN –spotkamy się z instruktorami OFF ROADU – w grupach
min.8os. przemierzymy Bieszczadzkie Trakty samochodem 4×4; Wyprawę zakończymy
ogniskiem z pieczeniem jabłek. Czas trwania ok. 2h Cena: 125zł/os.
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