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Zima w BIESZCZADACH 5 dni 
 

 BIAŁY PATROL - na nartach biegowych przecierać 
będziemy leśne ścieżki – wyruszymy niczym 

wojskowy patrol górski, trasą idealną do nauki i 
doskonalenia techniki biegania na nartach.  
 

 PROJECT IGLOO - wyprawa, która nauczy was jak 

przetrwać w surowych, zimowych  warunkach. 

Program zajęć obejmuje: zasady ubioru w warunkach 
zimowych, pierwsza pomoc, budowa igloo lub jamy 

śnieżnej, pozyskiwanie wody, rozpalanie ogniska,  
przygotowanie obozowiska.  

 

 

 ŚNIEŻNE SAFARI NA SKUTERACH  -Nie 

zapomnij o ciepłych butach i termosie z herbatą z  
sokiem malinowym gdy zabierzemy Cię na 

niezapomnianą, pełną przygód przejażdżkę  
skuterem po bieszczadzkich bezdrożach Każdy z 

uczestników naszego obozu będzie mógł  wraz z 
instruktorem usiąść za sterami skutera  

 

 KRAV MAGA - pokaz sztuk walki używanej przez 

Izraelskie Siły Obronne połączony  z samoobroną.  
 

 MISJA WOLF - samochodami terenowymi wyruszymy 

w teren. Celem misji jest odnalezienie śladów 

opuszczonej wioski i dawnych mieszkańców dzikiej 
doliny. Poznamy zasady poruszania się i przetrwania 

w trudnych, zimowych warunkach. Podczas misji  
nauczymy się tropić leśne zwierzęta. Po wyjściu z 

samochodów ubierzemy RAKIETY  ŚNIEŻNE - dzięki nim 

dotrzemy do celu wyprawy oraz powrócimy do bazy . 
 

 SELEKCJA - zimowy tor przeszkód - do wykonania będą l iczne  zadania 

sprawdzające kondycję, s iłę i spryt. Będziemy pokonywać przeszkody, 
zjeżdżać na  l inie z budynku, strzelać z replik karabinów (broń ASG) a 

wszystko to pod okiem prawdziwych komandosów.  
 

 WIECZÓR LEGEND I OPOWIEŚCI BIESZCZADZKICH  - Podczas 

wspólnego smażenia kiełbasek bliżej poznacie ciekawą historię i  legendy 

bieszczadzkie, których nikt inny Wam nie opowie. 
 

 ŚCIANA LODOWA  - zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - podczas 

tych zajęć  przełamiemy barierę strachu i wytrzymałości, poczujemy się jak 
prawdziwi zdobywcy ośmiotysięczników.  

 

 DYSKOTEKA -FLUO PARTY - w rytmie największych przebojów 
będziemy się bawić  z tańczącymi laserami i malowaniem świecących 
tatuaży. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.  

cena już od 670 PLN/os 
  

W cenie zapewniamy: 
przejazd autokarem, 4 noclegi, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW 
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