Mazury Zachodnie i fighting

Ilość dni: 3 lub 5
Obszar geograficzny:
Mazury Zachodnie
Pory roku: wiosna, lato

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Proponujemy aktywności w zależności od pór roku – na Mazurach Zachodnich
każda pora roku jest piękna, a gościnność i ciepło mieszkańców tego regionu
z pewnością spowoduje Wasze częste powroty – propozycji spędzenia
aktywnie czasu w naszym regionie będzie coraz więcej!
Jeżeli chcesz aktywnie spędzić czas w gronie rodzinnym, odkrywać urokliwe
i magiczne miejsca na Mazurach Zachodnich,przeżyć przygody, posmakować
adrenaliny, zwiedzać unikatowe miejsca - to ten pakiet jest właśnie dla Ciebie!

Czekają na Ciebie takie atrakcje jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajdy off Road
Jazda na quadach
Segway
Poduszkowce
Wyścigi mini formuły 1
Strzelanie
Paintball i speedball
Pontonowe regaty
Budowanie tratwy
Wycieczki nocne do lasu
Walki sumo
Nauka karate lub innych sztuk walk
Gry i zabawy (np. gra w pole minowe)

Zapraszamy na Mazury Zachodnie!

Program 3-dniowy
Co będziecie robić?
•
•
•
•
•

dobrze się bawić podczas uprawiania ekstremalnych sportów, sztuk walk itp.
integrować się podczas wieczornych spotkań przy ognisku
odkrywać urokliwe i magiczne Mazury Zachodnie
obcować z malowniczą przyrodą Mazur Zachodnich
zwiedzać unikatowe atrakcje

Cena obejmuje:
•
•
•
•
•

codzienne zajęcia sportowe
2 noclegi
wieczorne ognisko w dniu przyjazdu
wyżywienie składające się z potraw regionalnych
ciekawe gry i zabawy

Opis programu:
Proponujemy Państwu aktywne spędzenia czasu na Mazurach Zachodnich poprzez
gry, zabawy, uprawianie ekstremalnych sportów i nauki sztuk walki w oprawie
urokliwej przyrody i pięknych widoków.
Pierwszy dzień to integracja uczestników. Nie zabraknie wesołych zabaw i konkurencji
przy ognisku oraz gawęd o atrakcjach jakie spotkają uczestników tego pakietu.
Drugiego dnia od rana czekają na nas takie atrakcje jak nauka sztuk walki pod okiem
instruktora, wyścigi mini formuły 1 oraz pełna adrenaliny zabawa paintball. Następnie
odbędzie się wspólne biesiadowanie przy ognisku, a nocą wstrzymujący dech
w piersiach spacer po lesie – poczujesz się tak, jakbyś był bohaterem filmu akcji.
Trzeci dzień rozpocznie się kolejnym cyklem nauki sztuk walki, Następnie każdy będzie
miał okazje poćwiczyć strzelanie.

DZIEŃ 1
10:00
13:00
15:00
16:00
19:00

Przyjazd i zakwaterowanie
Spacer i zwiedzanie okolic
Obiad
Czas wolny i odpoczynek
Gawęda przy ognisku o okolicznych atrakcjach i programie pobytu

DZIEŃ 2
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
18:00
21:00

Śniadanie
Nauka sztuk walki
Wyścigi mini formuły 1
Czas wolny
Obiad
Paintball
Wieczorna biesiada z zabawami integracyjnymi i kolacją
Nocne pójście do lasu (zabawy)

9:00
10:00
12:00
13:00
15:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania
Nauka sztuk walki
Jazda na quadach
Nauka strzelania
Obiad w restauracji regionalnej i wyjazd do domu

DZIEŃ 3

Program 5-dniowy
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

wieczorne ognisko w dniu przyjazdu
codzienne zajęcia sportowe
wyżywienie składające się z potraw regionalnych
atrakcyjne zabawy i biesiady
4 noclegi
spływ kajakowy

Opis programu:
Proponujemy zwiedzanie i poznawanie atrakcji Mazur Zachodnich poprzez aktywne
spędzenia czasu, gry, zabawy, uprawianie ekstremalnych sportów i nauki sztuk walki
w oprawie urokliwej przyrody i pięknych widoków.
Pierwszy dzień to integracja uczestników. Nie zabraknie wesołych zabaw i konkurencji
przy ognisku oraz gawęd o atrakcjach jakie spotkają uczestników tego pakietu.
Drugiego dnia od rana czekają na nas takie atrakcje jak nauka sztuk walki pod okiem
instruktora, wyścigi mini formuły 1 oraz pełna adrenaliny jazda na quadach. Następnie
odbędzie się wspólne biesiadowanie przy ognisku, a nocą wstrzymujący dech
w piersiach spacer po lesie – poczujesz się tak, jakbyś był bohaterem filmu akcji.
Trzeci dzień rozpocznie się kolejnym cyklem nauki sztuk walki, w tym kurs
samoobrony. Następnie każdy będzie miał okazje poćwiczyć strzelanie oraz pograć
drużynowo w paintball.
Czwarty dzień to spływ kajakowy wybraną z tras. Wieczorem integracja w jednym z
lokali położonych nad brzegiem jeziora Drwęckiego.
Ostatni dzień jest dniem odpoczynku.

DZIEŃ 1
10:00
13:00
15:00
16:00
19:00

Przyjazd i zakwaterowanie
Zwiedzanie okolic
Obiad w miejscu zakwaterowania lub w regionalnej restauracji
Czas wolny i odpoczynek
Gawęda przy ognisku o okolicznych atrakcjach i programie pobytu

DZIEŃ 2
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
18:00
21:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania
Nauka sztuk walk
Wyścigi mini formuły 1
Czas wolny
Obiad w miejscu zakwaterowania lub regionalnej restauracji
Jazda na quadach
Wieczorna biesiada z zabawami integracyjnymi i kolacją
Nocne pójście do lasu (zabawy)

9:00
10:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00

Śniadanie
Nauka sztuk walki
Nauka strzelania
Obiad w plenerze
Gra w Paintball
Czas wolny
Kolacja

9:00

Śniadanie

DZIEŃ 3

DZIEN 4
10:00
16.00
18.30
20.00

Spływ kajakowy (możliwość wyboru trasy), ( w przerwie ognisko oraz
piknik)
Czas wolny
Kolacja
Dyskoteka

DZIEŃ 5
9:00
10:00
15:00
16.00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania
Czas wolny
Obiad
Wyjazd do domu

Ceny programu 3-dniowego:
Pakiet Standard – 495 zł/os.
Pakiet Premium – 865 zł/os.*
Ceny programu 5-dniowego:
Pakiet Standard – 750 zł/os.
Pakiet Premium – 1470 zł/os.*
* nocleg w pokoju 2 osobowym

Zakwaterowanie
Pakiet Standard
Aktywna Agroturystyka
ul. Olsztyńska 4
14-133 Stare Jabłonki

Pakiet Premium
Hotel Stary Tartak
ul. Biskupska 5
14-200 Iława

Hotel Masuria
Worliny 33
14-105 Łukta

Dojazd na miejsce

Wielkość grupy i minimalny wiek uczestników
Pakiet polecany dla dorosłych i młodzieży powyżej 16
roku życia (za zgodą opiekunów), grupa do 20 osób

Więcej informacji:
Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie
www.esencjamazur.pl

ZACHODNIE MAZURY – POWRÓT DO NATURY

Własnym środkiem transportu

