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PRZETRWAJ 5 dni w LeskoSki Weremień! 

 

DZIEŃ I 

- Przyjazd i zakwaterowanie w namiotach NS na Leśnej Polanie. Do Waszej dyspozycji: łóżko 

polowe, poduszka i koc. 

- Obiadokolacja 

- PIONIERKA – cz.I – spotkanie z instruktorem survivalu; krótka pogadanka o sztuce przetrwania 

w trudnych warunkach; rozpalenie obozowego ogniska – nauczysz się jak użyć krzesiwa i upiec 

chleb.  NOCNA WARTA 

DZIEŃ II 

- Śniadanie 

- POSZUKIWANIE SKARBÓW – gra terenowa, gdzie sprawdzicie swoje umiejętności z 

posługiwania się kompasem, mapą i GPS-em. Waszym celem będzie dotarcie do zakopanego 

skarbu, którym będzie… kolacja! + PIONIERKA – cz. II Dzisiaj nauczysz się jak budować szałas, 

jak samemu stworzyć narzędzie codziennego użytku i jak przefiltrować wodę, by była zdatna do 

picia. 

- Powrót na obiad 

- PAINTBALL – wybierając jeden ze scenariuszy spróbujesz swoich sił w grze zespołowej, 

polegającej na pozorowanej walce za pomocą markerów i kolorowych kulek. W cenie: 100 kulek, 

markery, maski, stroje, opieka instruktora 

- Kolacja 

DZIEŃ III 

- Śniadanie + suchy prowiant, spotkanie z przewodnikiem 

„WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA- SZLAKIEM BIESZCZAD”– przewodnik, bilety wstępu do 

BdPN  Cisna; POŁONINY- wybierzemy się na szczyt Połoniny Caryńskiej lub Wetlińskiej. Po 

powrocie: NISKO – WYSOKO – W DÓŁ –  zajęcia linowe z instruktorami: w programie most 

panamski, tyrolka, pajęczyna i slackline! 

- Powrót do obiektu, obiadokolacja 

DZIEŃ IV 

- Śniadanie, spotkanie z instruktorami, odprawa… 

- BieszCzadzkie Bezdroża” – przejazd samochodami terenowymi z instruktorem po 

bieszczadzkich szutrówkach, lasach i brodach… Grupy ok.10os. Zmiana co 45min. 

- Obiad 

- SPŁYWA PONTONOWY DOLINĄ SANU popłyniemy Doliną Sanu na 6 – osobowych pontonach. 

Wszystko pod czujnym okiem instruktora. Czekają na Was niezwykłe widoki… 

- Kolacja przy ognisku ; pożegnanie, wręczenie pamiątkowych certyfikatów… 

DZIEŃ V 

- Śniadanie, wykwaterowanie… 

 

* Zachęcamy również do skorzystania z Naszych innych atrakcji! 

* Kolejność zajęć może ulec zmianie 

http://leskoski.pl/przetrwaj-5-dni-w-leskoski-weremien/
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KOSZTORYS – gr. Min. 25os.: 

- pobyt z wyżywieniem FB i noclegiem w namiotach NS – 60zł/os./db 

- realizacja programu – 185zł/os.; RABAT 165zł/os. cena obejmuje: PIONIERKA – 1 i 2cz., 

PAINTBALL, zajęcia linowe, usługę przewodnicką wraz z biletami wstępu, Poszukiwanie Skarbów , 

przejażdżki 4×4; spływ pontonowy   

 

UWAGA: Cena nie obejmuje kosztów transportu! 
PROGRAM MOŻEMYW DOWOLONY SPOSÓB MODYFIKOWAĆ 

 

DODATKOWE ATRAKCJE: 
 
BUMPER BALLE: Mini kule zorbingowe w których możecie rozegrać mecz życia!  KOSZT:600,00zł/grupa 
RABAT 450,00zł/grupa ( czas trwania ok.2,5h) 
SZALONE SPÓDNICZKIA: Zagraj mecz Piłki Nożnej ubrany w spódnicę na szelkach o średnicy ok. 1m :D 
Dobra zabawa GWARANTOWANA KOSZT:500,00zł/grupa RABAT 350,00zł/grupa ( czas trwania ok.2h) 
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 

 

http://www.szpilkiwbieszczadach.pl/
http://www.leskoski.pl/

