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420 zł435 zł/os.



435 zł/os.
450 zł/os.

W trakcie biwaku odbędą się również zajęcia 
wodne na kajakach pod opieką ratownika. 
Mnóstwo ciekawych zadań integracyjnych, 
a biwak prowadzony jest w formie zabawy 

z podziałem na grupy, w których po wykonaniu 
każdego zadania grupa wybiera po cichu 

najlepszego zawodnika. Super zaskakujące 
zadania i pomysły, które nie pozwalają się nudzić.





SPŁYW KAJAKOWY - RZEKA WDA 
BORSK - CZARNA WODA - CZUBEK
(na życzenie możemy zaproponować inną rzekę)

Dzień 1. Spotkanie uczestników godzinach rannych. Przejazd autokarem do Borska.  Odprawa 
i wypłyniecie rzeką. Pierwszy nocleg w Miedznie. Wieczorem grill z kiełbaskami, karkówką i warzywami, 
strzelanie z łuku, gra terenowa. Dzień 2. Wspólnie przygotowane śniadanie.  Płyniemy do Czarnej Wody. 

Nocleg na campingu. Po obiadokolacji serwowanej w restauracji zabawy integracyjne w tym: 
Kocham Cie Polsko, randka w ciemno i inne oraz dyskoteka na świeżym powietrzu :) 

Dzień 3. Po śniadaniu wypływamy dalej. Dopływamy na pole namiotowe Czubek.  
Zdanie sprzętu i wyjazd w drogę powrotną.   Przyjazd pod szkołę w godzinach wieczornych. 

przejazd autokarem lub busem w dwie strony, transport bagaży, 2 noclegi w namiotach 
(1 pole namiotowe bez prysznicy, ale z wychodkami, drugie z prysznicami), 2 śniadania, 2 obiady 

(jeden w formie grilla), ubezpieczenie, kajaki, kapoki, wiosła, opiekę instruktorów, program integracyjny.

Wyjazd realizowany w formie przygody kajakowej, 
spędzania czasu na łonie natury. Proponujemy 

zostawić telefony w domach.  Uczestnicy wspólnie 
przygotowują posiłki (za wyjątkiem obiadu 

w drugim dniu) oraz realizują mnóstwo ciekawych 
zadań integracyjnych. 

Każdy uczestnik zabiera swój śpiwór, karimatę, 
przybory do mycia, latarkę, strój kąpielowy, 

przybory do mycia, ciepłe rzeczy na przebranie 
po spływie.  Zapraszamy do wspaniałej zabawy 

na łonie natury.  
Proponowane rzeki są bezpieczne dla uczestników

w każdym wieku.

Cena: 385 zł/os.  





1150 zł/os.



999 zł/os.



1150 zł/os.1150 zł/os.



DJ - kompleksowa obsługa balu:  2000 zł
Zespół muzyczny połączony z DJ: 4500 zł



Bilet wstępu na wyspę tropikalną - 28,5 euro  (do 14 lat), 38,5 euro (powyżej 14 lat)
Dorośli - 42 euro

Hotelowe ośrodki w Polsce przy granicy - pokoje z łazienkami lub hostele w Berlinie 
(pokoje wieloosobowe - łazienki wspólne)



999 zł/os.
979 zł/os.





Przy szybkiej rezerwacji HOTEL IBIS BUDGET

CENA: 420 zł/os.



980 zł/os.





800 zł/os.



999 zł/os.





800 zł/os.



150 zł/os.

900 zł/os.
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