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NOWOŚCI 2022.
SPOTKANIE Z BROWARNIKIEM.

od

750 zł

ZESPÓŁ BRACIA.

1000 zł
/wieczór

Sławomir Dzimira - właściciel miejscowego piwa regionalnego Browar Pogórza
zaprezentuje Państwu u nas na miejscu swoje wyśmienite piwa. Pokaz urozmaicony
degustacjami i luźnymi rozmowami o kulisach warzenia piwa rzemieślniczego.

Zespół dwóch utalentowanych muzyków. Muzyka na żywo.

NALEWKI PODKARPACKIE.

GWIAZDY TV.

od 60 zł
/0,5 l

Powstają w harmonii z naturą i są super ;-)
Smaki m.in.: agrestowa, cytrynowa, wiśniowa, żurawinowa.

750 zł

Luiza Ganczarska,
uczestniczka programu Must Be The Music

zielona polana resort

700 zł

Daniel Lipiec,
uczestnik programu The Voice of Poland

POLECAMY.
WIEJSKA WYPRAWA.

od

40 zł

SPANIE NA SIANIE.

/os.

nie
śniada ie!
n
e
wc

50 zł
/os.

Wracamy do lat dzieciństwa i dobrej przygody na wsi. Zabawa z elementami rywalizacji. Jak
zdobyć mleko, zrobić masło, znaleźć grzyby, itp.

Któż o tym nie marzył lub może nie doświadczył. Spełnimy Wasze marzenie. Oferujemy
nocleg w stodole na sianie i śniadanie u gospodarza! (dla zmarzlaków zapewnimy śpiwory
i koce). Cena za nocleg z wiejskim śniadaniem.

BIWAK FIRMOWY.

SURVIVAL.

45 zł
/os.

Pamiętasz obozy szkolne, a może należałeś do Harcerstwa? Tak, czy inaczej przeniesiemy
Was do świata beztroskiego biwakowania. Łóżka polowe, wojskowe namioty typu NS,
śpiwory i Wy.
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od

55 zł
/os.

Sztuka przetrwania w lesie, 4-5 godz. prawdziwych emocji. Rozpalisz w lesie ogień bez
zapałek, czy zapalniczki? Do tego przeprawa do leśniczówki, błoto i inne trudności,
częściowo możliwe po zmierzchu.

POLATAJMY.
LOT BALONEM.

od

3000 zł

MOTOLOTNIE Z FILMEM HD.

250 zł
/os.

Jako jedyni w regionie oferujemy loty balonem na uwięzi (lina do 100m) lub swobodne loty.
Jednocześnie w koszu przebywać może 2 osoby + instruktor. Na uwięzi obsługujemy do 15 os.
na godz.

Poczuj się jak ptak. Wyjątkowy lot doliną Sanu z instruktorem. Na pamiątkę otrzymasz film
HD z Tobą w roli głównej. Fajne dla lidera zespołu lub szefa przy kibicowaniu całego zespołu.

SZYBOWIEC.

PARASAILING.

od

200 zł
/os.

W Bieszczadach ma to szczególny wymiar. Połoniny, bezkresne krajobrazy, San…
z perspektywy lotu ptaka. Loty odbywają się na wysokości ok. 300m.
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250 zł
/os.

Cała zabawa polega na holowaniu spadochronu na wysokości 50 lub 100 m. quadem.
Parasailing może być również wykorzystywany podczas zajęć team buildingowych – np.
grupa osób holuje kolegę siłą własnych mięśni.

INTEGRACJA I ZABAWA.
PAINTBALL W LESIE.

70 zł
/os.

PROFESJONALNA STRZELNICA.

1500 zł

2 stanowiska

1950 zł

3 stanowiska

Oddajemy ciekawy teren nad Ośrodkiem, do wyboru różne scenariusze rywalizacji. w cenie
cały sprzęt, kombinezon, 250 kulek + obsługa

Karabinki, wiatrówki, profesjonalne łuki, repliki broni ASG. Całość z opieką sędziowską
i nagrodą dla zespołu.

BĄBELKOWA PIŁKA NOŻNA.

MEGA PIŁKARZYKI.

750 zł

Bubble Football.
Zobacz więcej: https://www.youtube.com/watch?v=me1y78yMOSo

1450 zł

Barowe piłkarzyki kilkanaście razy większe :) Jednorazowo w zabawie uczestniczy 10 osób.
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TEAM BUILDING / GRY TERENOWE.
Profesjonalni instruktorzy przygotowują szereg sprawdzonych gier, zabaw i rywalizacji. Całość oparta na integracji zespołu i dobrej zabawie.

DORWAĆ ZAKAPIORA.

od

45 zł

KOMPANIA NA START.

/os.

od

60 zł
/os.

Bieszczadzkie rywalizacje i kupa najlepszej zabawy. Strzelanie z łuku, rzuty podkowami,
wbijanie gwoździ, rzut kaloszem, wyścigi w słomianych workach, przeciąganie liny,
bieszczadzki slalom, rąbanie drewna, Czas trwania ok. 3 godz.

Pakiet składa się z profesjonalnego sprzętu i fachowej opieki. Slalom kulą zorbingową na
czas, ring gladiatorzy, wyścigi na wielkich rurach, na nartach wieloosobowych, potrójne
spodnie, wyścigi na skrzynkach. Czas trwania 4 godz.

GRA TERENOWA - DORWAĆ PREZESA.

GRA TERENOWA + TEAM BUILDING.

od

55 zł
/os.

Każda z grup ma za zadanie dotrzeć w możliwe najkrótszym czasie do wyznaczonego celu,
gdzie możemy ukryć nagrodę. Po drodze napotykając różne przygody. Nie zabraknie
wyzwań, niespodzianek i zadań do realizacji.

70 zł
/os.

Proponujemy połączenie dwóch najpopularniejszych atrakcji z naszej oferty. Jest to gra
terenowa z elementami Team buildingu. Czas trwania ok. 5 godz.

Gry mają charakter przygodowy z elementami rywalizacji, integracji, historii i zabawy. Do dyspozycji busole, mapy, kompas, GPS.
zielona polana resort

od

RELAKS.
SPŁYW KAJAKOWY.

60 zł
/os.

RAFTING / SPŁYW PONTONAMI.

65 zł
/os.

Spływ kajakowy malowniczą doliną Sanu. Ok. 3 godz. niezapomnianej przygody. W cenie
transport kajaki, kapoki oraz asekuracja.

Na nieco innym górskim odcinku Sanu zabierzemy Państwa na wyjątkową przygodę.
Pontony są 6-cio os. W cenie transport, sprzęt oraz asekuracja.

QUADY, SAMOCHODY TERENOWE 4X4.

INTRYGUJĄCE WYJŚCIE.

240 zł

/os. / godz.

Wyprawa życia, czy dodatkowa przygoda? Atrakcja dostępna 1 godz. drogi od Ośrodka. Do
dyspozycji Quady i auta terenowe 4 x 4 oraz kilkadziesiąt hektarów beztroskiego terenu.
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550 zł

Intrygujące wyjście w góry na szlak z przewodnikami. Po drodze bogata fauna i flora
Pogórza Przemyskiego rezerwatów Kozi Garb i Brodoszurki.

NA POGODĘ / NIEPOGODĘ :).
ZAJĘCIA TANECZNE Z CHOREOGRAFEM.

od

35 zł

PROFESJONALNI BARMANI.

/os.

Szalona zabawa z choreografem i instruktorem tańca. W Twoich ulubionych rytmach na
wesoło i dla każdego.

Oferujemy profesjonalny Drink Bar z najlepszymi drinkami i alkoholem.

LOKALNIE I REGIONALNIE.

MAGIC SHOW.

od

650 zł

Miejscowe degustacje z integracją i prezentacją: nalewek, lokalnych wyrobów, piw
rzemieślniczych z podkarpacia, swojskich wysokoprocentowych napitek.
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od

1500 zł

850 zł

Domino Magic z Rzeszowa lub Triple z Przemyśla (uczestnicy programu Mam Talent)
przedstawia iluzje, czary, zagadki, itp. 2 godz. zaskakującego show z masą dobrej zabawy,
zagadek i iluzji, integracja z grupą. https://www.youtube.com/watch?v=Ta1b4ST-R1k

NA POGODĘ / NIEPOGODĘ :).
TURNIEJ SPORTOWY.

od

950 zł

STADNINA KONI.

Z krytą ujeżdżalnią, wozy traperskie, przejażdżki, zimą kuligi.

MASAŻE.

SAUNA SUCHA.

/os.

Nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą się Państwo zrelaksować. Czas trwania 30 min.
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35 zł
/os.

Z opieką sędziowską. Bilard, dart, ping-pong, piłkarzyki. 3-4 godz. najlepszej sportowej
rywalizacji. W cenie nagroda dla zwycięzców.

70 zł

od

gratis!

W cenie Państwa pobytu oferujemy nielimitowane korzystanie z naszej sauny. Posiadamy
fińską saunę suchą. Jednorazowo może skorzystać do 7 osób.

WIECZÓR, HULAJ DUSZA PIEKŁA NIE MA...
PROFESJONALNY DJ + KARAOKE.

950 zł

KAPELA REGIONALNA.

1250 zł

Nie jesteś ograniczony czasem, zabawa do białego rana. W cenie Dj, Karaoke, profesjonalne
nagłośnienie.

Kapela składa się z 6 do 10 osób. 3-4 godziny prawdziwej regionalnej zabawy.

KONCERT MICHAŁ WÓJCIAK.

IMPREZA PRL.

800 zł

Półfinalista programu Must Be The Music. 2-godzinny występ.

cena do
uzgodnienia

Przeniesiemy Państwa w lata 70-te, gdzie na półkach sklepowych królowało powietrze.
Kartki na alkohol, ocet, sól, dekoracje, rekwizyty. Pamiętny stół z miskami na łańcuchach
z filmu "Miś". Mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
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PAKIETY, WYCIECZKI.
KULINARIA I HISTORIA PODKARPACIA.

od

149 zł

ZAKAPIORSKIE BIESZCZADY.

/os.

od

135 zł
/os.

Przy tej propozycji zabierzemy Państwa do miejsca w którym miłość do tradycyjnego życia
i regionalnego jedzenia ma szczególny wymiar. To prawdziwa agroturystyka Podkarpacia
gdzie gospodarze poczęstują Państwa kozimi serami, własnym pieczywem, masłem, czy
domowym piwem. Następnie zabierzemy Państwa do Przemyśla do fortów twierdzy
Przemyśl, do Zamku oraz na kopiec Tatarski z którego widok zapiera dech w piersi.

To propozycja na spędzenie dnia i wieczoru po bieszczadzku… Podczas zajęć uczestnicy doją
naszą krowę Baję (żywą lub sztuczną :-) ) rywalizują w konkurencjach traperskich
i drwalskich. Do tego przeciąganie liny, rzut podkową, wyścigi w workach i przenoszenie
snopków siana. Dopełnieniem wieczoru jest występ bieszczadzkiego artysty lub miejscowej
kapeli góralskiej.

LWÓW DZIEŃ / LWÓW NOCĄ.

BIESZCZADY FOREVER.

199 zł
/os.

Zabierzemy Państwa w podróż do Lwowa i nie będą to utarte i popularne szlaki, ale ciekawie
i inspirujące miejsca, których na próżno szukać w przewodnikach dla dzieci, czy masowych
turystów. Nocą zaś pokażemy najpopularniejsze restauracje i kluby nocne. W cenie zawiera
się transport, ubezpieczenie, przewodnik i doświadczenie.
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od

169 zł
/os.

Wycieczka autokarowa pętlą bieszczadzką. Podczas wycieczki odwiedzamy najpiękniejsze
zakątki Bieszczad. Odkryjemy m.in. tajemnice zapory solińskiej i zalewu, delektując się
rejsem statkiem, odwiedzimy Cerkiew, wejdziemy na Tarnicę, skosztujecie smakołyki
z kuchni bojkowskiej i łemkowskiej degustując regionalne sery i nalewki.

SKRÓT OFERTY.
NOWOŚCI 2022.

spotkanie z browarnikiem
zespół bracia
nalewki podkarpackie
gwiazdy tv - luiza ganczarska
gwiazdy tv - daniel lipiec

POLECAMY.

Wiejska wyprawa
Spanie na sianie ze śniadaniem
Biwak firmowy
Survival
Lot balonem
Motolotnie z filmem HD
Szybowiec
Parasailing

RYWALIZACJA I ZABAWA.
Paintball w lesie
Profesjonalna strzelnica (2 stanowiska)
Profesjonalna strzelnica (3 stanowiska)
Bąbelkowa piłka nożna
Mega piłkarzyki

od 750 zł
1000 zł / wieczór
od 60 zł / 0,5 l
750 zł
700 zł

od 40 zł / os.
50 zł / os.
45 zł / os.
od 55 zł / os.
od 3000 zł
250 zł / os.
od 200 zł / os.
250 zł / os.

spływ kajakowy
rafting / spływ pontonami
quady, samochody terenowe 4x4
intrygujące wyjście w góry z przewodnikami

60 zł / os.
65 zł / os.
240 zł /os./godz.
550 zł

NA POGODĘ / NIEPOGODĘ :).
zajęcia taneczne z choreografem
profesjonalni barmani
lokalnie i regionalnie
magic show
turniej sportowy
stadnina koni
masaże
sauna sucha

od 35 zł / os.
0d 1500 zł
od 650 zł
850 zł
od 950 zł
od 35 zł / os.
70 zł / os.
gratis!

WIECZÓR, HULAJ DUSZA PIEKŁA NIE MA...
70 zł / os.
1500 zł
1950 zł
750 zł
1450 zł

TEAM BUILDING / GRY TERENOWE.
dorwać zakapiora
kompania na start
gra terenowa - dorwać prezesa
gra terenowa + team building

RELAKS.

od 45 zł / os.
od 60 zł / os.
od 55 zł / os.
od 70 zł / os.

profesjonalny dj + karaoke
kapela regionalna
koncert michał wójciak
impreza prl

950 zł
1250 zł
800 zł
cena do uzgodnienia

PAKIETY, WYCIECZKI.
kulinarna historia podkarpacia
zakapiorskie bieszczady
lwów dzień / lwów nocą
bieszczady forever

od 149 zł / os.
od 135 zł / os.
199 zł / os.
od 169 zł / os.

serdecznie zapraszamy! Podane ceny, to kwoty brutto, nie ma u nas żadnych dodatkowych i ukrytych opłat!
zielona polana resort

