Turystyczny – 2 dni
Liczba osób: 20-50
Termin: do ustalenia
Wiek: dzieci 7-16 lat

Uwagi: Obowiązek posiadania ubrań sportowych oraz terenowych, które mogą
sie zabrudzić

Ramowy Program Pobytu
I dzień – Przyjazd do Janowa (zakwaterowanie,
zapoznanie się z regulaminem )
Godzina 9:30 Gra kryminalna
Zagadka Kryminalna
Jest to gra, która pozwala uczestnikom na wcielenie sie w rolę detektywów
mających do rozwiązania pewną zagadkę kryminalną.
Uczestnicy podzieleni na zespoły poszukiwawcze będą
musieli odnaleźć w terenie ukryte szczątki 25 informacji
związanej z śmiercią wilka. Aby zdobyć niektóre elementy
historii będą musieli stawiać czoła różnym wyzwaniom
fizycznym, umysłowym. Kryminalna zagadka jest to gra o
skomplikowanej fabule, która wciąga uczestników w dobrą, bezpieczną
zabawę.
Godzina 13:30 Obiad
Godzina 15:00 Gry zabawy sportowe
Mega piłkarzyki - jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają
sie w rolę gigantycznych "stołowych piłkarzyków. Każdy z uczestników
przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać sie tylko
bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, techniczna gra.

Sumo - podczas tej konkurencji uczestnicy będą mogli zmierzyć się na
ringu w walkach sumo. W prawdziwych walkach większość zawodników
sumo posiada bardzo dużą wagę aby móc pokonać swojego rywala. Aby
uczestnicy nie musieli dużo jeść będą posiadali specjalne stroje
wypełnione pianką, które pozwolą na bezpieczną, bardzo wesołą walkę.

Godzina 18:30 Kolacja
Godzina 21:00 Ognisko z kiełbaskami oraz nocne podchody

Dzień II
Godzina 8:00 Śniadanie
Godzina 9:00 Wyprawa samochodami terenowymi
Wyprawa samochodami terenowymi po bezdrożach leśnych.
Wycieczka trwa ok. 1,5 godziny. W programie miedzy innymi
oglądanie tam i żeremi bobrowych

Godzina 11:00
Zdobywcy – jest to gra przyrodniczo-sportowa, której
głównym zadaniem jest po przez wysiłek fizyczny
poznanie przyrody polskiej. Jest to zabawa strategiczna,
w której uczestnicy muszą odpowiedzieć na wiele
interesujących pytań przyrodniczych oraz wykonać
szereg zadań sportowych. Bardzo emocjonująca gra,
która pomaga w przyswojeniu wiedzy przyrodniczej

Godzina 13:30 Obiad
Godzina 15:00
Park Linowy w Janowie Lubelskim 6 tras o różnych stopniach
trudności, jeden z największych parków linowych w Polsce:
Trasa najłatwiejsza przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia,
Dwie trasy (niebieska i zielona) tzw średnie, oraz trasa tylko dla
dorosłych.
Zjazd linowy - ponad 200 metrowy zjazd nad palżą i kąpieliskiem
Diabelskie wahadło - jest to atrakcja dla ludzi o mocnych nerwach
polegająca na skoku na gigantycznej huśtawce
Skok tandemowy lub pojedynczy z wysokości 16 m i Power Fan pionowy
skok w dół z wysokości 13 m.

Cena: 155zł/osoba 21-50 osób
Cena: 170 zł/osoba 10-19 osób
CENA ZAWIERA:
- zakwaterowanie w 1 z naszych ośrodków
- wyżywienie (1 X śniadanie, 2 x obiad, 1 x kolacja)
- ognisko z pieczeniem kiełbasek lub dyskoteka z napojami
- realizację programu (opieka doświadczonej kadry animatorów, atrakcje, bilety wstępu)
- ubezpieczenie NNW
CENA NIE ZAWIERA:
- kosztów dojazdu do Janowa Lubelskiego
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