OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNEGO EXTRIM DLA PRACOWNIKÓW I
KONTRAHENTÓW FIRMY - KOTLINA KŁODZKA
(pensjonat/ośrodek wypoczynkowy lub hotel***, wyżywienie HB, ogniskogrill lub bankiet, dyskoteka/karaoke, rafting)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu integracyjnego EXTRIM dla
pracowników i kontrahentów firm i instytucji do malowniczej Kotliny Kłodzkiej. Podczas
organizowanych przez nas wyjazdów zapewniamy imprezy integracyjne prowadzone przez
doświadczonych animatorów, opiekę pilotów i rezydentów oraz atrakcyjny program
animacyjny i rekreacyjny (basen, spa, dyskoteki, narty, żagle, konie, rowery, spływy
kajakowe, rafting, zorbing, paintball, quady, golf). Organizujemy także wycieczki fakultatywne
(rejsy statkiem, wodospady, jaskinie, zamki), pikniki, rajdy piesze i rowerowe, zwiedzanie
okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace, itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do
każdego projektu, biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki
ciekawym i oryginalnym pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom
każdego klienta i osiągnąć zamierzony efekt.
Cena netto* oferty od 350,00 PLN od osoby zawiera:
- 1 nocleg (piątek/sobota) w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami (50 osób)
- wyżywienie BB: śniadanie - sobota (godz. 08.00-10.00)
- wieczór gilowy przy ognisku (menu do wyboru) lub uroczystą kolację – piątek godz.
20.00 (menu do wyboru) na terenie hotelu lub ośrodka
- zajęcia integracyjne – spływ pontonami - sobota - godz. 10.00 - 16.00 (patrz opis poniżej)
- gorącą przekąskę – ognisko podczas zajęć fakultatywnych – sobota godz. 14.00-15.00
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta, animatorów …
- organizacja zajęć fakultatywnych wraz z nagrodami (medale, dyplomy), pamiątkowe
zdjęcia …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (kwota gwarancyjna 10 000,00
PLN) w TU Allianz S.A.
- przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC) – (Wrocław - Kotlina
Kłodzka - Wrocław)
Usługi opcjonalne, płatne dodatkowo:
- dyskoteka i karaoke z DJ-em – 800 pln za grupę
- beczka piwa 30l – 300 PLN, 50l – 500 PLN
* niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, do ceny netto należy
doliczyć podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub
22 % w przypadku organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Poniżej przedstawiamy przykładowe obiekty noclegowe i opis zajęć integracyjnych:

OW Jamrozowa Polana/Hotel ** – Duszniki Zdrój – Kotlina Kłodzka

OW Jamrozowa Polana *** - położony jest na skraju miejscowości Duszniki Zdrój.
Otaczają go leśne górskie trasy spacerowe, rowerow i biegowe oraz piękne lasy
sosnowe. Do przyrody nie może być już bliżej ... Z ośrodka na narty do ośrodka
narciarskiego Zieleniec dotrzemy autem w 15 minut (15 km) zaś do do tras biegowych w
Karłowie w 20 minut. Przy ośrodku są biegowe trasy narciarskie biathlonowe i
wypożyczalnia nart biegowych i zjazdowych. Hotel dysponuje 104 miejscami w pokojach
1,2,3,4 osobowych i apartamentach.
widok na restaurację ...

i salę bilardową …

Wszystkie pokoje hotelu wyposażone są w telefon, TV sat, posiadają łazienki z
pełnym węzłem sanitarnym. Na miejscu znajduje się drink-bar, sala śniadaniowa,
kominkowa, bilardowa, konferencyjna, sauna, siłownia, pole do mini golfa, plac zabaw
dla dzieci oraz bezpłatny dostęp do internetu drogą WiFi. Przy hotelu jest parking.

Pensjonat Beata *** - Polanica Zdrój

Pensjonat Beata to trzy gwiazdkowy obiekt położony w centrum uzdrowiskowego miasteczka,
jakim jest Polanica-Zdrój. Do Państwa dyspozycji oddajemy 60 pokoi 1,2 i 3 osobowych
oraz apartamenty. Obiekt pomieści do 120 gości. Do Państwa dyspozycji oddajemy salę
konferencyjno-bankietową, salkę gimnastyczną, saunę, domek grillowy oraz plac zabaw dla
dzieci. Zachęcamy do skorzystania z bazy zabiegowej świadczącej profesjonalne zabiegi
przyrodolecznicze. W Pensjonacie skorzystać można również z profesjonalnych zabiegów
kosmetycznych w Studiu Urody „STYL” oraz szerokiej oferty zabiegów SPA. Do dyspozycji
naszych gości oddajemy również monitorowany, bezpłatny parking oraz domek grillowy.

Pensjonat dysponuje 60 pokojami 1, 2 i 3 osobowymi oraz apartamentami. Wszystkie pokoje są
z pełnym węzłem sanitarnym, mają TV i radio. Niektóre pokoje są z balkonami. Dysponujemy
również pokojami przystosowanymi na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Obiekt
przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Spływ pontonami – rafting – Nysą Kłodzką na odcinku Przełomu

Bardeckiego. Trasa spływu ma 15 km. średnio trwa ok 2,5 do 3 godz. plus
szkolenie ok. 30 min, w cenie mamy miejsce na pontonie, kamizelkę, pagaj,
jednego instruktora/ratownika na maksymalnie 10 osób.

Podczas spływy rozgrywane będą konkurencje sprawnościowe i szybkościowe na
punkty z atrakcyjnymi nagrodami jak np. regaty wioślarskie, spływ na wyznaczony
cel.
Ponton z załoga na trasie spływu …

Przełom Nysy Kłodzkiej …

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU INTEGRACYJNEGO:

piątek
godz. 16.30 wyjazd z Wrocławia
godz. 18.00 przyjazd do ośrodka/hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży
godz. 20.00 ognisko-gril na świeżym powietrzu lub obiadokolacja w ośrodku
godz. 22.00 dyskoteka z DJ-em i karaoke (płatna dodatkowo, 800 pln za grupę)
sobota
godz. 09.00 śniadanie
godz. 11.00 zajęcia fakultatywne - rafting – Nysa Kłodzka
godz. 15.00 ognisko - gorąca przekąska – pstrąg
godz. 17.00 podsumowanie zajęć, rozdanie nagród …
godz. 18.00 wyjazd do Wrocławia

Nysa Kłodzka: Nysa Kłodzka jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Długość rzeki wynosi
187,1km z czego 164 km nadają się do przepłynięcia kajakiem ,kanadyjką ,badź pontonem. Na
odcinku od Długopola do ujścia do Odry znajdziemy odcinki o różnym stopniu trudności a biorąc
pod uwagę, iż jest to rzeka górska (do miejscowości Topola) na wiosnę przy wysokim stanie
wody bywa bardzo trudna i wymagająca ! Liczne progi i jazy oraz bystrza będą w stanie
dostarczyć wielu emocji . Będąc w Kotlinie Kłodzkiej powinni Państwo przepłynąć się Nysą
Kłodzką, latem i wczesną jesienią rzeka jest dostępna nawet dla osób bez doświadczenia.
Najpiękniejszym odcinkiem jest Przełom Bardzki -meandrujący między lasami ,miejscami
z wysokimi skalistymi brzegami . Jest on uznawany za jeden z najpiękniejszych
odcinków przełomowych a tym samym jest największą atrakcją turystyczną w Sudetach a
może i w Polsce.
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