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BIURO PODRÓŻY TOP TRAVEL

e-mail: toptravel@wp.pl
www.biurotoptravel.pl

Zima w BIESZCZADACH

5 dni

BIAŁY PATROL - na nartac h biego wych przecierać
będziemy leśne ścieżki – wyruszymy niczym
wo jsko wy patrol górski, tras ą idealną do nauki i
doskonalenia techniki bieg ania na nartac h.

PROJECT IGLOO - wyprawa, która nauczy was jak

przetr wać w surowych, zimowych warunkac h.
Program zajęć ob ejmuje: zas ady ubioru w warunkach
zimo wych, pier ws za pomoc, budo wa igloo lub jamy
śnieżnej, pozyski wanie wody, rozpal anie ogniska,
przygoto wanie obozo wiska.

ŚNIEŻNE SAFARI NA SKUTERACH - Nie

zapomnij o ciepłych butach i termosie z herbatą z
sokiem malino wym gdy zabierzemy Cię na
niezapomnianą, pełną przygód przejażdżkę
skuterem po bieszczadzkich bezdrożach Każdy z
uczestnikó w naszego obozu będzie mógł wraz z
ins truktorem usiąść za s terami skutera

KRAV MAGA - pokaz sztuk walki uży wanej przez
Izraelskie Siły Obronne połąc zony z s amoobron ą.

MISJA WOLF - samochodami tereno wymi wyruszymy

w teren. Celem mis ji jes t odnalezienie śladó w
opuszczonej wioski i dawnych mieszkańcó w dzikiej
doliny. Poznamy zasady poruszania się i przetr wania
w trudnych, zimo wych warunkach. Podczas mis ji
nauczymy s ię tropić leśne z wierzęta. Po wyjśc iu z
samochodó w ubierzemy RAKIETY ŚNIEŻNE - dzięki nim
dotrzemy do c elu wyprawy oraz po wróc imy do bazy .

SELEKCJA - zimowy tor przeszkód - do wykonania będą l iczne zadania
sprawdzające kondyc ję, s iłę i spryt. Będziemy pokony wać przeszkody,
zjeżdżać na linie z budynku, strzel ać z repl ik karabinó w (broń ASG) a
wszys tko to pod okiem prawdzi wych komandosó w.

WIECZÓR LEGEND I OPOWIEŚCI BIESZCZADZKICH - Podczas

wspólnego smażenia kiełbasek bliżej poznac ie c iekawą his torię i l egendy
bieszczadzkie, których nikt inny Wam nie opo wi e.

ŚCIANA LODOWA - zajęc ia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - podczas
tych zajęć przełamiemy barierę strachu i wytrzymałości, poczujemy się jak
prawdzi wi zdoby wcy ośmiotysięcznikó w.

DYSKOTEKA -FLUO PARTY - w rytmie największych przebojów
będziemy się bawić z tańczącymi l aserami i malowaniem świecących
tatuaży. Dyskotekę poprowadzi prof esjonalny DJ.

cena już od

670 PLN/os

W cenie zapewniamy:

przejazd autokarem, 4 noclegi, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW

