
Wyzwalamy emocje 



ATRAKCJA OPIS LICZBA UCZESTNIKÓW CZAS TRWANIA (H)

OFF ROAD

Samochody terenowe i zróżnicowana trasa zapewnia świetną zabawę z dużą dawką
adrenaliny. Każdy z uczestników znajdzie dla siebie odpowiedni moment i teren,

gdzie poczuje się pewnie i komfortowo za kierownicą. W każdym samochodzie jedzie
doświadczony instruktor, który pomaga, doradza i w razie potrzeby przejmuje stery.

Do każdego samochodu wsiadają tylko 3 osoby.

5-50 2-6

SPŁYW
PONTONAMI

LUB KAJAKAMI

8-osobowe pontony lub 2-osobowe kajaki. 
W zależności od nurtu spływy 6 lub 8km. 

Duża dawka adrenaliny i pracy zespołowej.
12-80 2-6

PAINTBALL Utworzone drużyny walczą według różnych scenariuszy. 12-80 2-4

STRZELNICA -
BROŃ OSTRA

Przed rozpoczęciem odbywa się parominutowe szkolenie. Każdy
uczestnik strzela z kilku rodzajów broni ostrej do różnych celów (w

tym ruchomych).
5-50 2-4

SKOK ZE
SPADOCHRONEM

Skok w tandemie z instruktorem. Podczas skoku leci obok fotograf, który
nagrywa cały skok! Wysokość 4km. 1-5 (na dzień) 1-8

SKOK Z KOMINA
Już podczas wciągania na 100m komin uczestnik otrzymuje dużą

dawkę adrenaliny. Później wystarczy już tylko skoczyć :)
3-30 1-4

WSPINACZKA
ALPINISTYCZNA

Wspinaczka przy asekuracji instruktora na formacje skalne o różnym
stopniu zaawansowania. Nagroda - przepiękny widok na

Karkonosze.
12-100 2-6

PARK LINOWY
Trasy na wysokościach. Każdy z uczestników przechodzi krótkie

szkolenie. Uczestnik ubrany jest w uprząż i pod okiem instruktora
pokonuje trasę. Formacje skalne dostępne dla każdego.

12-30 2-4

Mocny start 
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MASZYNA
GOLDBERGA

Zadaniem jest skonstruowanie przesadnie rozbudowanego
urządzenia lub serii mechanizmów, które w złożony sposób

wykonują bardzo proste czynności
10-100 2-5

WARSZTATY
INTEGRACYJNE

Od warsztatów manualnych aż po praktyczne zajęcia
umysłowe. Zapraszamy na warsztaty kulinarne, tworzenie

lasów w słoikach, produkcję naturalnych kosmetyków i wiele
innych

10-100 2-5

GRA MIEJSKA
Zabawa mająca na celu pokazanie najciekawszych atrakcji
turystycznych i historii danego miasta. Wiele zagadek dla

uczestników zapewni rozrywkę na kilka godzin ☺
10-100 2-5

PODCHODY
Prosta gra terenowa dla wszystkich. W nowej, urozmaiconej

odsłonie niż ta znana z najmłodszych lat. 10-100 2-5

SURVIVAL
Zajęcia survivalowe to propozycja dla tych, którzy szukają dużej
dawki adrenaliny. Uczestnicy będą musieli wykorzystać nabyte

umiejętności, które pomogą im przetrwać w terenie.
10-100 4-6

MANEWRY
WOJSKOWE

Uczestnicy manewrów zostają poddani wymagającemu
różnorodnemu treningowi. Strzelectwo, łamanie szyfrów, sztuki

walki to tylko kilka z atrakcji scenariusza.
10-100 3-6

POJEDYNKI
RYCERSKIE

Jak stać się prawdziwym rycerzem?  Tego nauczą uczestników
m.in. zmagania na miecze. Na grupę czekają również inne

średniowieczne atrakcje ☺
10-100 2-4

Razem do celu
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WYCIECZKA 
NA WYSOKI KAMIEŃ

 

Wycieczka dla każdego, kto odwiedza Szklarską Porębę – trasa bardzo łatwa. Wycieczka
przebiega odcinkiem głównego szlaku Sudeckiego. 

Długość w obie strony to około 7km. 
6h

WYCIECZKA GÓRSKA 
NA ŁABSKI SZCZYT 

Wjazd wyciągiem na Szrenicę. Zielonym szlakiem dojście do schroniska Pod Łabskim Szczytem,
później dojście do stacji RTV i dalej na Wielki Szyszak. Grupa dociera do Śnieżnych Kotłów.
Powrót przez schronisko Pod Łabskim Szczytem i zjazd wyciągiem do Szklarskiej Poręby. 

6h

WYCIECZKA GÓRSKA 
DO HARRACHOVA

Wjazd wyciągiem na Szrenicę. Póżniej szlakiem przez Trzy Świnki – Twarożnik – w stronę
Voseckiej Boudy. Grupa idzie do Krakonosova snidane – następnie przez Harrachov do
Wodospadu Mumlavy. Zwiedzanie miasta. Powrót do Szklarskiej Poręby koleją Izerską

6h

SZKLARSKA PORĘBA
Wycieczka rozpoczyna się w Szklarskiej Porębie Średniej. Grupa zwiedza Dom braci

Hauptmannów. Następnie wycieczka udaje się na Złoty Widok i dalej na Chybotek i Wodospad
Szklarki. 

6h

WYCIECZKA GÓRSKA
ŚNIEŻNE KOTŁY

Wjazd wyciągiem na Szrenicę . Dalej do schroniska Pod Łabskim Szczytem. Grupa dociera do
stacji RTV, póżniej na Wielki Szyszak i na Rozdroże pod Wielkim Szyszakiem. Uczestnicy
docierają do Śnieżnych Kotłów. Powrót przez schronisko Pod Łabskim Szczytem. Zjazd

wyciągiem do Szklarskiej Poręby.

6h

KRÓTKA WYCIECZKA
SZKLARSKA PORĘBA

I trasa
Przejście z centrum miasta na Krucze Skały. Dojście do Wodospadu Kamieńczyka, zejście do

Wąwozu Kamieńczyka (27 m). Przerwa w schronisku. Zejście do dolnej stacji wyciągu pod
Szrenicą.  

3h

KRÓTKA WYCIECZKA
SZKLARSKA PORĘBA

II trasa
Wycieczka obejmuje wjazd krzesełkową kolejką linową na Szrenicę, na stokach Szrenicy skałki
Końskie Łby i Trzy Świnki, przejście grzbietową Drogą Przyjaźni do dawnego schroniska "Nad

Śnieżnymi Kotłami„ - znakomite widoki w Wielki Śnieżny Kocioł. Zejście do Wodospadu
Kamieńczyka, w drodze powrotnej do miasta mijamy urwiste ściany.

5h

Wyprawy w (nie)znane



ATRAKCJA OPIS

ILUZJONISTA
Genialne dopełnienie każdej imprezy firmowej i prywatnej, niezapomniane przeżycia. Występy mogą

być w wersji STAND-UP - show sceniczne dla całej publiczności oraz CLOSE - UP - iluzja z bliska, w
której każdy z gości może osobiście poczuć magię.

WOKALISTA/WOKALISTKA
SAKSOFONISTA

Idealne uzupełnienie kolacji lub bankietu. Wokaliści umilą również firmowe przyjęcia Świąteczne.

ZESPOŁY MUZYCZNE
Bankiet na rocznicę firmy? Musi być z rozmachem. Dobry zespół muzyczny zapewni zabawę do

białego rana i pozostawi niezapomniane wrażenia.

WIECZORY TEMATYCZNE
Zabawa do białego rana w stylu PRL? Wieczór piracki? A może Casino Night? To nie wszystkie
propozycje na tematy przewodnie imprezy. Stroje utrzymane w wybranym klimacie, a także

dodatkowe atrakcje przeniosą uczestników w zupełnie inne czasy.

POKAZY BARMAŃSKIE
Pokaz barmański to niesamowite show, prezentacja barmańskich umiejętności na najwyższym

światowym poziomie zapewni niesamowitą rozrywkę dla uczestników wyjazdu.

DEGUSTACJA PIWA, WINA,
WHISKY

Lokalne piwo, idealnie dobrane wino połączone z degustacją dań, czy degustacja whisky wraz z
występem dudziarza na długo zapadną w pamięć zaproszonym gościom.

POKAZY TAŃCA Pokazy połączone z nauką tańca dla grupy – integracja i zabawa w jednym.

A wieczorem...



Koszt i czas trwania atrakcji uzależniony jest od wielkości grupy i terminu realizacji. 

Przedstawione scenariusze imprez stanowią ogólny opis atrakcji i są jedynie przykładowe. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli nie zbierze się wymagana minimalna liczba osób oraz 

Wszystkie powyższe atrakcje realizowane są we współpracy ze sprawdzonymi firmami specjalizującymi się 

      Każdorazowo do indywidualnej wyceny. Konieczność wcześniejszej rezerwacji atrakcji.

      W zależności od potrzeb i rodzaju grupy ustalany jest indywidualny przebieg imprezy.

      w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenia imprezy 
      lub zagrażających bezpieczeństwu uczestników. 

      w przeprowadzaniu zabaw integracyjnych, gier terenowych i zajęć sprawnościowych. Współpracujemy 
      z przewodnikami górskimi i miejskimi z wieloletnim doświadczeniem. 



REZERWACJE GRUPOWE
Natalia Jończyk
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