
BIESZCZADY rozległa dzika kraina, miejsce gdzie można się znaleźć blisko 
To jeden z najbardziej dzikich i tajemniczych zakątków Polski.  Wyjątkowa 
przyroda zachwyca, onieśmiela i przyciąga zwolenników aktywnego 
wypoczynku .
SOLINA uzdrowiskowa miejscowość ,doskonała baza wypadowa w wyższe 
partie Bieszczad.
Położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, przy zaporze 
solińskiej spiętrzającej wody Sanu.  Można  tu pospacerować po koronie 
zapory, wypożyczyć sprzęt pływający, pospacerować po deptaku nad 
brzegiem jeziora lub wybrać się na rejs statkiem "Białej Floty".
ZAKWATEROWANIE: Hotel HALICZ ,pokoje 2,4/2+2/osobowe,każdy z 
łazienką,TV. Na terenie kompleksu-restauracja,świetlica TV, dvd, sala 
dyskotekowa,miejsce na ognisko,grill,boiska sportowe, tenis stołowy,  
rowerów. 
WYŻYWIENIE:3 posiłki dziennie+ podwieczorek w restauracji KASKADA, 
posiłki serwowane,
Świadczenie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia obozu,a kończy się 
śniadaniem ostatniego dnia obozu+ suchy prowiant na drogę powrotną.
PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: Zbiórka i wyjazd w godz. porannych z Krakowa- ul. Ujastek 1 
Przejazd do ośrodka,zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z okolicą, 
kolacja ,nocleg
2-10 dzień: Plażowanie i kąpiele w jeziorze, wycieczki piesze na Koziniec, 
do kamieniołomu w Bóbrce,na zaporę-zwiedzanie zapory wewnątrz, do 
Myczkowiec-park miniatur,140 obiektów sakralnych do Polańczyka. 
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem Pętlą Bieszczadzką z wejściem 
na Połoninę Wetlińską. Konkursy,turnieje ,gry i zabawy.
Ponadto realizacja pakietu,atrakcji:
* -wyścigi na wielkich rurach,wyścigi w potrójnych Team Building
spodniach,ścianka wspinaczkowa, karabinek pneumatyczny
* -staczanie się kuli na płaskim terenieZorbing
* na dmuchanym ringu rywalizacja dwóch uczestników ,który z Gladiator-
nich utrzyma się na podeście,
* tyrolka nad SolinąZajęcia linowe- 

*Paintball-na polu paintballowym pod okiem instruktorów strzelanie farbą z 
przeciwna drużyną
*T dojenie sztucznej krowy,strzelanie z łuku do kapusty, urniej Zakapiora-
łowienie rybek, wbijanie gwoździ drużynowo.
*Survival—budowa ognisk i kuchni, metody rozpalania alarmowe i 
tradycyjne; woda-pozyskiwanie, oczyszczanie, filtracja, zielona  kuchnia-
gotowanie leśnej herbaty.
12 dzień: śniadanie,wykwaterowanie z hotelu, pobranie suchego 
prowiantu. Powrót do Krakowa w godz. popołudniowych.
CENA ZAWIERA: transport komfortowym autokarem na trasie Kraków-
Solina-Kraków,11 noclegów w hotelu, wyżywienie 3 x dziennie 
+podwieczorek +suchy prowiant na drogę powrotną, opieka kadry, 
wykwalifikowani wychowawcy i instruktorzy z doświadczeniem w pracy z 
dziećmi i młodzieżą, opiekę medyczną ,lekarz na telefon, ubezpieczenie 
NNW realizacja programu
CENA NIE ZAWIERA:  dopłaty na TFG  w kwocie 10 zl/osobę ,
                                      dopłaty do połączeń antenowych.
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