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Obóz Bieszczady – ekstremalna przygoda dla dzieci i młodzieży 
 
Wiek uczestników 10 – 14 lat i 15 – 18 lat 
ŁĄCZKI  k/Leska – uzdrowiskowa miejscowość turystyczna płożona nad Sanem 3 km od Leska. Jedna z bram 
prowadząca w dzikie Bieszczady 
Zakwaterowanie: 12 noclegów w Pensjonacie „Gawra” położonym 3 km od Laska w miejscowości Łączki. Pokoje 2, 
3, 4 osobowe, każdy z łazienką i TV. Na terenie o środka – restauracji, sala dyskotekowa, miejsce na ognisko, grill, 
boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia rowerów, plac zbaw, basen ogrodowy, trampolina, zadaszone altany. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane. Świadczenie 
rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną. 
Ramowy program pobytu: 
Realizacja programu dostosowana do wieku uczestników. 
1 dzień: zbiórka i wyjazd z Krakowa autokarem w godzinach porannych. Przyjazd do Pensjonatu „Gawra” w Łączkach, 
zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z okolicą , zajęcia rekreacyjne na terenie Pensjonatu, kolacja, nocleg. 
2 – 12 dzień: Plażowanie, kąpiele w basenie, 3 wejścia do Aquaparku , korzystanie z jego atrakcji,, wycieczki piesze do 
Leska, zwiedzanie atrakcji  tego miasta: dawna Synagoga, ratusz, pobyt w „Słodkim Domku”, wycieczka autokarowa  
do Miasteczka Galicyjskiego i skansenu w Sanoku - Rynek, pomnik Wojaka Szwejka, fontanna, Ratusz. Konkursy, 
turnieje sportowe, gry plenerowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki. 
PONADTO REALIZACJA PAKIETU ATRAKCJI: 

• Team Building – wyścigi na wielkich rurach, wyścigi w potrójnych spodniach, ścianka wspinaczkowa, 
karabinek pneumatyczny 

• Zorbing – staczanie się kuli na płaskim terenie 

• Gladiator – na dmuchanym ringu rywalizacja dwóch uczestników, który z nich utrzyma się na podeście 

• Spływ pontonowy -  8 kilometrowy spływ rzeką SAN z instruktorem 

• Paintball – na polu paintballowym pod okiem instruktorów strzelanie farbą z przeciwną drużyną 

• Turniej zakapiora – dojenie sztucznej krowy, strzelanie z łuku do kapusty, łowienie rybek, wbijanie gwoździ – 
drużynowo 

• Survival – budowa ognisk i kuchni, metody rozpalania alarmowe i tradycyjne; woda – pozyskiwanie, 
oczyszczanie, filtracja; zielona kuchnia – gotowanie leśnej herbaty. 

13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu, pobranie suchego prowiantu. Powrót autokarem do Krakowa w 
godzinach popołudniowych. 
 
Terminy i cena:                            
23.07.2018 – 04.08.2018
    
Cena:1 750 zł 
 
 
Cena zawiera: 
Transport: komfortowy autokar/bus na trasie Katowice -Kraków- Łączki -Kraków-Katowice 
Kadrę: doświadczeni i wykwalifikowani wychowawcy i instruktorzy 
Opiekę medyczną: lekarz na telefon 
Ubezpieczenie: NNW 10 000 pln + sporty ekstremalne 15 000 pln. 
Realizację programu. 
 
 
  


