Bieszczady o każdej porze roku…
BIAŁE SZALEŃSTWO – BIAŁA SZKOŁA –alternatywa dla narciarzy i snowboardzistów!
DZIEŃ I
- Przyjazd i zakwaterowanie
- Obiadokolacja zapoznanie się obiektem i regulaminem obiektu
DZIEŃ II
- śniadanie, spotkanie z instruktorem
WINTER PROJECT – nauczymy Cię m.in. jak przetrwać w trudnych warunkach! Jak rozpalić
ogień, filtrować wodę – wybudować szałas ? To tylko kilka z elementów sztuki przetrwania
- obiad
SIANOWIJE – pod tą interesującą nazwą, skrywa się sztuka rzeźbienia w sianie! Wyczarujesz
swoje serce, misia lub każde dowolne „stworzenie”
DZIEŃ III
- śniadanie, spotkanie z instruktorem
SZALONE SPÓDNICZKI – zagraj niezwykły mecz piłki nożnej ubrany w spódnicy na szalekach o
średnicy ok. 1m! DOBRA ZABAWA gwarantowana!
- powrót do pensjonatu na obiad
4x4- ZIMOWA EXPEDYCJA – spotkanie z instruktorami OFF ROADU – w grupach ok.10os.
przemierzymy Bieszczadzkie Trakty samochodem 4x4; przejazd trwa ok. 45min
- powrót na kolację
DZIEŃ IV
- śniadanie + suchy prowiant, spotkanie z przewodnikiem, przejazd na wycieczkę autokarową
W PROGRAMIE: Przejazd Pętlą Bieszczadzką; przy dobrych warunkach pogodowych proponujemy
wyjście na legendarną już CHATKĘ PUCHATKA!
- powrót na obiadokolację
DYSKOTEKA FLUORESCENCYJNA z profesjonalnym DJ-em ! Ta impreza różni się od
tradycyjnych tanecznych zabaw! Będziecie świecić w tłumie!
DZIEŃ V
- śniadanie, spotkanie z instruktorem
ZOSTAŃ BIESZCZADZKIM TRAPEREM – otrzymacie karty uczestników, gdzie znajduje się lista
zadań, które musicie wykonać! Slackline, budowa wieży ze skrzynek, wbijanie gwoździa na czas,
przeciąganie liny i wiele innych!
- powrót na obiad
CZAS WOLNY
- powrót na kolację
DZIEŃ VI
- śniadanie, spotkanie z instruktorem
W POSZUKIWANIU YETI – uzbrojeni w kompasy, mapy i dobry humor, wybierzemy się na
poszukiwanie YETI
- powrót do pensjonatu na obiad
CZAS WOLNY
- kolacja
- Pożegnanie i wspólna SESJA FOTOGRAFICZNA…
DZIEŃ VII
- śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie, wyjazd
DO ZOBACZENIA W BIESZCZADZIE!!!
KOSZTORYS dla min. 25os.:
KOSZT 599zł/os. – cena nie obejmuje kosztów transportu;
CENA OBEJMUJE: 6 noclegów z wyżywieniem FB /śniadanie, obiad, kolacja/; realizację programu;
na każde 15os./ 1 miejsc GRATIS
*Kolejność zajęć może ulec zmianie
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Zachęcamy również do skorzystania z Naszych innych atrakcji!
BUMPER BALLE: Mini kule zorbingowe w których możecie rozegrać mecz życia! KOSZT:600,00zł/grupa
RABAT 450,00zł/grupa ( czas trwania ok.2,5h)
PAINTBALL: Uzbrojeni w markery, maski i stroje zagracie m.in. o odbicie VIPA! KOSZT: 40,00zł/os. RABAT 30,00zł/os.
ARCHERY TAG – WALKI ŁUCZNIKÓW: zawalcz o flagę, strzelając w przeciwnika bezpiecznymi strzałami
zakończonymi gąbkami! KOSZT :600,00zł/grupa RABAT 450,00zł/grupa ( czas trwania ok.2,5h)

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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