
Realizacja programu dostosowana do wieku uczestników  ZAKWATEROWANIE:
1 dzieñ: 13 noclegów w pensjonacie NATURA PARK, znajduj¹cym siê 
Zbiórka i wyjazd z Krakowa (ul. Ujastek 1) autokarem w godz. porannych, na terenie kilkuset hektarowego kompleksu wypoczynkowego. 
przyjazd do pensjonatu Natura Park, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie Pokoje 2, 3, 4 - osobowe, ka¿dy z ³azienk¹, TV i widokiem na góry. 
siê z okolic¹. 

Na terenie kompleksu restauracja, kawiarnia z krêgielni¹, chata 2 - 13 dzieñ:
grillowa, plac zabaw, stadnina koni, park zwierz¹t, boisko do 3 wyjazdy na k¹pielisko w Polañczyku, k¹piele w jeziorze, pla¿owanie, 
siatkówki, pi³karzyki, stó³ do tenisa.wycieczki piesze do £opieñki miejsca z najpiêkniejsz¹ cerkwi¹ w 

Bieszczadach i do wodospadu Czartów M³yn, dwukrotny pobyt w saunie- WY¯YWIENIE:
bani, dyskoteki, konkursy, turnieje sportowe, gry plenerowe, wieczór z 3 posi³ki dziennie + podwieczorek; kuchnia domowa, restauracja 
bieszczadzkimi legendami, realizacja programu ekstremalnego: w pensjonacie. Œniadania i kolacje - bufet, obiady serwowane. 
PAINTBALL - na polu paintballowym pod okiem instruktorów bawimy siê w Œwiadczenie rozpoczyna siê obiadem pierwszego dnia turnusu, 
armiê uzbrojeni w karabinki pneumatyczne strzelaj¹ce kulkami z farb¹ a koñczy obiadem ostatniego dnia turnusu + suchy prowiant na 
SAMOCHODY TERENOWE - pod okiem instruktorów przeprawy przez 

drogê powrotn¹.rzeki, b³oto w bieszczadzkiej dziczy 
TRANSPORT:ŒCIANKA WSPINACZKOWA - pod okiem instruktorów wspinaæ siê 
komfortowy autokar na trasie Kraków - Stê¿nica - Krakówbêdziemy na 8-metrow¹ œciankê

BIESZCZADZKI TREKKING - z przewodnikiem wyruszymy na pe³en KADRA:
ciekawych miejsc górski szlak - na Po³oninie Wetliñskiej doœwiadczeni i wykwalifikowani wychowawcy i instruktorzy
SZKOLENIE BIESZCZADNIKA - pod okiem instruktorów nabêdziecie OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na telefon
umiejêtnoœci w rzucie podkow¹, biegu w workach, wbijaniu gwoŸdzi, biegu UBEZPIECZENIE:  NNW 
z jajkiem na ³opacie itp. PODATEK VAT
POWERRISER - w specjalnych butach wybijesz siê w górê stawiaj¹c 
"siedmiomilowe kroki", zabawa ta jest równie¿ nazywana skacz¹cymi 
szczud³ami lub uliczn¹ trampolin¹
MEGA PI£KARZYKI - na pneumatycznym boisku dwie 5-osobowe 
dru¿yny próbuj¹ strzelaæ gole poruszaj¹c siê jedynie na d³ugoœæ uprzê¿y
ZAWODY SUMO - w kostiumach wype³nionych g¹bk¹ walczymy 
z przeciwnikiem na œliskiej macie, biegamy miêdzy tyczkami, skaczemy 
w dal
MEGA DART - do nadmuchanej tarczy w rozmiarze XXXL rzucamy 
woreczkami z rzepem
14 dzieñ:
Wyjazd z pensjonatu po obiedzie, powrót autokarem do Krakowa 
w godzinach popo³udniowych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

Bieszczady to rozleg³a dzika kraina, miejsce gdzie mo¿na siê znaleŸæ blisko nie ska¿onej natury. 
Stê¿nica to malownicza miejscowoœæ u wrót Bieszczadzkiego Parku Narodowego pomiêdzy Ma³¹ i Du¿¹ Pêtl¹ 
Bieszczadzk¹, oko³o 4 km od Baligrodu.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                        CENA                       DNI
 11.07 - 24.07.14               1.730 z³                       14
 24.07 - 06.08.14               1.730 z³                       14
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