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Szkolna „Zrywa” z LeskoSki Weremień! 
1 – dniowa wycieczka 

 

Szkolna „zrywa”  pod kontrolą! 

Zamknij oczy. Wyobraź sobie „zieloną”  przestrzeń. Pachnącą świeżo skoszoną trawą, spokojem i 

wolnością. Prawda, że brzmi wspaniale? :D Do Waszej dyspozycji 

oddajemy blisko 12ha łąk i lasów, a ponadto: boisko do siatkówki, 

WORKOUT, plac zabaw, parking 

I UWAGA: NIELIMITOWANY ŚPIEW PTAKÓW, ŚWIERSZCZY I ŻAB :D  

 

Spędź  z Nami – Dzień z Atrakcjami! 
 

Zastanawiacie się jak spędzić ZIELONY DZIEŃ Z ATRAKCJAMI – z dala 

od szkolnej ławy – ale z przyjaciółmi z klasy?   

Mamy Rozwiązanie! Skorzystaj z jednej z Naszych propozycji! 

 
PROPOZYCJA I 

 

Warsztaty ceramiczne – zabawmy się w artystów Spędźmy twórcze 

przedpołudnie, bawiąc się   w glinie. Stworzymy coś wyjątkowego- bo 

zrobionego wyłącznie dzięki Twoim dłoniom i kreatywności. A wszystko to, 

pod okiem specjalisty ;) 

Zajęcia w grupach max. 20os./ czas trwania ok. 2h 

 

Zróbmy Pizze – to będzie nie lada gratka! Dowiecie się jak powstaje 

pizza i skąd ona pochodzi! A później…Zabawicie się w prawdziwych szefów 

włoskiej kuchni, komponując swoją własną, AUTORSKĄ PIZZE! Brzmi 

dobrze?  

Zajęcia w grupach max 20os. / czas trwania ok. 1,5-2h 

KOSZT: 85zł/os. 

KADRA: GRATIS 

UWAGA- dla dzieci i młodzieży z GMINY LESKO 10% RABATU! 

Zachęcamy także do skorzystania z Naszego Bistro „pod 

Stokiem” Czekają tam na Was:  

 Orzeźwiające Lemoniady 

 Znakomite Gofry z bitą śmietaną i owocami 

 Zapiekanki, frytki, i najlepszy burger w okolicy 

 Przepyszne Obiady Dnia…i wiele innych frykasów! 
 



Bieszczady o każdej porze roku… 

 

LeskoSki Sp. z o.o. Weremień, Weremień 36, 38-600 Lesko 
tel.: 13 469 93 45, rezerwacja@lesko-ski.pl , www.leskoski.pl Strona 2 
 

OFERTA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW TRANSPORTU 

 

PONADTO – ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH INYCH ATRAKCJI: 

 

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

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 

- Zorbing – sturlaj się ze zbocza góry… - 600zł/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: 500zł/grupa 

– Warsztaty Manualne – co powiecie na Sianowije lub warsztaty ceramiczny i bibułkarskie? 

Zapraszamy! – warsztaty od 35zł/os. (przy min. 10os.) 

 

UWAGA: CENY mogą podlegać negocjacjom. 

 

DO ZOBACZENIA W JESIENNYM BIESZCZADZIE!!! 
 


