
  
     

 
 

Willa Marianna, ul. Kościuszki 84 57-540 Lądek-Zdrój 
www.willamarianna.pl, tel. 501 712 434, 501 144 704  

 

OFERTA DLA FIRM 

Ważna do 30.10.2022. 

Rodzaj usługi Cena brutto 

Usługi hotelowe i gastronomiczne 

 Nocleg ze śniadaniem w pokojach 2 ,3,4 osobowych   180 zł/doba 

Obiad dwudaniowy :  drugie danie, deser lub zupa, drugie danie + napoje zimne 
i gorące 

 
60 zł 

Obiad trzydaniowy: zupa/przystawka, drugie danie, deser, napoje zimne i 
gorące- możliwość zamówienia wersji wege- konieczność zadeklarowania 
zapotrzebowania na określone ilości porcji wege/niewege przed przyjazdem  

75 zł 
 

  Uroczysta kolacja: zupa/przystawka, drugie danie, deser, 6 zakąsek, napoje 
zimne i gorące 

150 zł  
 

Uroczysta kolacja, wersja 2:  zupa, drugie danie – 3 rodzaje mięsa – 2 porcje na 
osobę, 2 dodatki , 3 surówki , deser, 6 zakąsek , II danie ciepłe – typu barszcz z 
krokietem napoje zimne: woda, soki, napoje gorące 

230zł  
 

Atrakcja wieczoru: Udziec wieprzowy z kaszą i kapustą zasmażaną serwowany 
przez Szefa Kuchni  

45 zł 
  

Ognisko standard: kiełbaski, smalec, ogórki, pieczywo, ketchup, musztarda, 
grzane wino 500 ml/os, herbata  

50 zł  
 

Ognisko plus: zupa w kociołku, bigos/gulasz, kiełbaski, smalec, ogórki, 
pieczywo, ketchup, musztarda, grzane wino 500 ml/os, herbata 

80 zł 
 

Informacje dodatkowe: 

1. Przykładowe ceny alkoholu: 

- Wódka biała (Wyborowa, Smirnoff) – 70 zł/0,5 l 
- Wino mała butelka 250 ml, białe lub czerwone – 18 zł 
- Piwo lane Kozel: 12 zł/0,5 l 
2. Godzina zakończenia przyjęcia  1:00, dodatkowa godzina +400 zł 
3. Możliwość przygotowania dań wegetariańskich we wskazanej przez zamawiającego 
ilości, konieczność deklaracji przed przyjazdem grupy 

Aktywności i atrakcje 

1. Wieczorna przejażdżka bryczką po Lądku-Zdroju 50 zł 

2. Przygodowy rajd offroadowy 4-5 godzin z poczęstunkiem w terenie 615 zł  

3. Wycieczka rowerami elektrycznymi ok. 4-5 godzin z przerwą na obiad 300 zł  

4. Single track FLOW TRIP 6-7 godzin z przerwą na obiad 400 zł  

5. Spływ pontonowy Ławica -Bardo* 70 zł 

6. Spływ pontonowy z zawodami sportowymi* (https://www.ski-
raft.pl/imprezy-integracyjne-dla-firm.html) 

100 zł  

7. Kopalnia Złota w Złotym Stoku – zwiedzanie z fabułą* 
(https://kopalniazlota.pl/grupy-zorganizowane/zwiedzanie-z-fabula/) 

130 zł 

* te atrakcje wymagają dojazdu lub wynajmu autobusu 

http://www.willamarianna.pl/
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Opis poszczególnych atrakcji: 

1. Przejażdżka, oświetlonymi przez pochodnie bryczkami po najładniejszych 

zakątkach Lądka-Zdroju. Przejażdżka jest doskonałym uzupełnieniem ogniska. 

Podczas gdy jedna grupa jedzie bryczką druga piecze kiełbaski i sączy grzane wino 

przy ognisku. Czas trwania ok. 50 minut, maksymalna ilość osób na 1 kurs 24 

(wymagane dwa kursy). 

2. Przygodowy rajd off-roadowy łączący elementy zabawy i rywalizacji - uczestnicy 

rajdu podzieleni na załogi, po uprzednim wylosowaniu aut i kierowców ruszają w 

trasę posługując się profesjonalnym roadbookiem. Wybrany spośród załogi 

nawigator podaję trasę przejazdu kierowcy. Po drodze na uczestników czekają 

punktowane zadania niespodzianki. W rywalizacji liczą się punkty za  poszczególne 

konkurencje oraz czas dotarcia na mete, która znajduje się na torze off-roadowym. 

Ostatnim zadaniem jest przejechanie w jak najlepszym czasie toru off-roadowego 

przez wybranego członka załogi. Po zakończeniu rajdu każdy z uczestników może 

samodzielnie pokonać tor. Zwieńczeniem rywalizacji jest poczęstunek przy ognisku 

(zawarty w cenie). 

Czas trwania: ok. 4-5 godzin zależnie od czasu spędzonego na torze  

3.  rowerami elektrycznymi: wycieczka z przewodnikami trasą dopasowaną do 

oczekiwań i możliwości fizycznych uczestników, można ją połączyć ze zwiedzaniem 

np. Jaskini Radochowskiej, lub Kopalnii Uranu (cena nie zawiera biletów wstępu – 

ok. 20-30 zł/os). W cenie przewidziano poczęstunek. Czas trwania ok. 4-5 godzin 

4. Singletrack  GLACENSIS FLOW TRIP – uczestnicy wwożeni są wraz z rowerami (cena 

zawiera wynajem i dopasowanie rowerów) na okoliczne przełęcze, z których 

prowadzą jednokierunkowe ścieżki rowerowe kompleksu Singletrack Glacensis. 

Dzięki możliwości wjechania na przełęcze, uczestnicy delektują się czystą 

przyjemnością zjeżdżania z malowniczych tras i odwiedzenia ich większej ilości (ilość  

zjazdów zależy od tempa przemieszczania się grupy). W cenie i programie 

przewidziano obiad. Czas trwania ok. 6-7 godzin 

Atrakcie 5-7: według opisu na stronie. Wymagają one dojazdu autobusem lub 

własnym transportem.  

http://www.willamarianna.pl/
https://jaskiniaradochowska.pl/
https://www.kletno.pl/
https://singletrackglacensis.com/
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