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WAGARY NA CAŁEGO  
 
 
Zakwaterowanie:   Pokoje: 2-, 4-, 6-, osobowe z łazienkami w pokojach.  
 

Do dyspozycji grupy:  przestronna stołówka, świetlica ze sprzętem 

rekreacyjnym, sala dyskotekowa, plac zabaw, boiska 

do siatkówki oraz piłki nożnej, plac ogniskowy, sprzęt 

rekreacyjny. Cały teren ogrodzony i oświetlony. 
 

Wyżywienie:   całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje). 

 

WARIANT 2-DNIOWY 
 

Zwiad terenu, aktywne zajęcia integracyjne pozwalające poznać grupę, turnieje 

w formie gier terenowych, elementy szkoły przetrwania lub turniej samurajów   

- walki na miecze z gąbki. Ognisko lub dyskoteka.  

 

Cena obejmuje:  

• przejazd autokarem,  

• opiekę pilota wycieczki, 

• 1 nocleg, 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację,  

• realizacja programu, 

• opiekę instruktorów Centrum Przygody SENSEI. 

 

 

WARIANT 3-DNIOWY 
 

Aktywne zajęcia integracyjne (team building, czyli budowanie zespołu): 

pajęczyna, ładunek, narty, teren skażony, celne oko, gra terenowa z zadaniami 

„Pierwsza pomoc”. 

 

Ponadto: 

• Zajęcia linowe: wspinaczka i zjazd, most z lin;  

• Piramida - budowanie jak najwyższej piramidy ze skrzynek  

(z asekuracją); 

• Tor komandosa z paintballem - sprawnościowy tor przeszkód; 

• Turniej samurajów - walki na miecze z gąbki; 

• Dyskoteka i ognisko. 

 

Cena obejmuje:  

• przejazd autokarem,  

• opiekę pilota,  

• 2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje,  

• realizację programu, 

• opiekę instruktorów Centrum Przygody SENSEI. 

  
 

Dodatkowo proponujemy: 

• zwiedzanie Kartuz: Gaju Świętopełka, Muzeum Kaszubskiego + 12 zł/os. 

• wizytę w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie + 8 zł/os. 

• warsztaty ceramiczne w Muzeum Ceramiki + 16 zł/os. 

• zwiedzanie Kaszubskiego Parku Miniatur w Mirachowie + 12 zł/os. 

• zwiedzanie Parku Miniatur i Parku Gigantów w Mirachowie + 21 zł/os. 

• wizytę w Parku Edukacyjnym Zoo Egzotyczne Kaszuby + 19 zł/os. 

 

 
 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 350,- 

36 – 40 365,- 

31 – 35 390,- 

cena obowiązuje do 31.03.2022 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 460,- 

36 – 40 475,- 

31 – 35 505,- 

cena obowiązuje do 31.03.2022 

 


