
 

Karkonoska przygoda 
 

4 dni 
 
Wiek: 7 – 18 
 
Opis programu: 
 
Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów. Zachwycają wspaniałymi widokami, 
walorami przyrodniczymi oraz niepowtarzalnym klimatem. Znajdziemy tutaj również sporo 
atrakcji i obiektów turystycznych, które spodobają się zarówno małym i dużym podróżnikom. 
 
Podczas wycieczki naszym głównym celem jest dostarczenie uczestnikom odpowiedniej 
dawki ruchu, przekazanie wiedzy o regionie i jego walorach w ciekawy sposób, a także 
zapewnienie ogromnej ilości pozytywnych wrażeń. Zwiedzanie połączone jest z zajęciami 
integracyjnymi, a nauka odbywa się poprzez interakcję z otoczeniem. Zapraszamy do 
zapoznania się z programem. 
 
 
Program:  
 
DZIEŃ I 
  
Przyjazd i zakwaterowanie w Hoeliku Krasnoludki w Sosnówce k. Karpacza 
 
Obiad 
 
Zajęcia linowe – Uczestników czeka dmuchana ścianka wspinaczkowa, wychodzenie na 
wieżę ze skrzynek, przeciąganie grupowe na linie alpinistycznej. 
 
Archery Tag – Dwie grupy walczą na boisku na podobnej zasadzie jak w grze paintballowej, 
lecz nie strzelając z karabinka, tylko z łuku i strzały zakończoną z miękką końcówką, a 
przeszkody są duże i dmuchane. Gra jest bardzo emocjonująca i daje sporo adrenaliny. Nie 
martwicie się – wszystko jest w pełni bezpieczne! 
 
Kolacja 
 
Team Building – Dzięki zajęciom organizowanym przez naszych animatorów grupa stanie się 
jeszcze bardziej zgrana. Zajęcia prowadzone są w nieznanym dotychczas środowisku, w 



niestandardowym stylu. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem, kreatywnością i 
przede wszystkim współpracą. 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 
 
DZIEŃ II 
 
Śniadanie + prowiant 
 
Wyprawa w góry i Świątynia Wang – Celem naszej wyprawy jest najbardziej 
charakterystyczny punkt Karkonoszy i jednocześnie najwyższy szczyt tych wspaniałych gór – 
Śnieżka. Na górę wybierzemy się z kwalifikowanym przewodnikiem wysokogórskim.  
Zwieńczeniem wyprawy będzie zwiedzanie jednej z najbardziej wyjątkowych świątyń w 
Polsce. Budowla ta powstała bez użycia metalowych gwoździ. Wszystkie elementy zostały 
połączone za pomocą złączy ciesielskich. 
 
Obiadokolacja 
 
Capture the flag – czyli bardzo lubiana wśród dzieci i młodzieży zabawa w dwie flagi. 
Uczestnicy podzieleni są na dwie drużyny, a zadaniem każdej z nich jest zdobycie flagi 
przeciwnika. Podczas zabawy uczymy się strategicznego myślenia, planowania oraz 
współdziałania. 
Karaoke – bo kto nam zabroni pośpiewać przed snem? ☺ 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 
 
DZIEŃ III 
 
Śniadanie  

Skalne Miasto - Nikogo nie trzeba przekonywać do jednego z najbardziej znanych skalnych 
miast w Czechach. Adršpach to miejsce wręcz kultowe, do którego każdy chce pojechać. Poza 
spacerem z przewodnikiem pomiędzy pięknymi skałami wybierzemy się w rejs łodzią po 
sztucznym jeziorku.  

Obiad 
 
Basen w Hotelu Gołębiewski  - 1,5 godziny wspaniałej zabawy i relaksu. 
 
Kolacja w formie biesiady przy ognisku 
 
Zabawy integracyjne - Dwie flagi, ślimak, gangsterzy… to tylko niektóre z wielu zabaw 
integracyjnych, które będą nam towarzyszyły podczas zajęć obozowych. 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 
 
 



DZIEŃ IV 
 
Śniadanie 
 
Wykwaterowanie 
 
Karpacz Trophy – Uczestnicy wezmą udział w wyjątkowej grze miejskiej, podczas której 
jedynym sposobem na wygraną jest interakcja z otaczającym ich miejscem. Podczas gry 
między drużynami może dochodzić do wojen, rozejmów, targów i innych form kontaktu.  
Idealna zabawa na zakończenie wycieczki. 
 
Obiad w restauracji 
 
Wyjazd 
 
Cena: 489 zł / osobę 

Proponujemy organizację transportu w cenie od 180 zł / osobę z Poznania                           

(Przy liczbie 30 uczestników) 

Cena zawiera: 
Bardzo bogaty program 
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską 
Opiekę koordynatora przez cały czas trwania wyjazdu 
Zakwaterowanie (3 noclegi) i wyżywienie 
Bilety wstępu 
Pobyt opiekunów szkolnych (4 opiekunów) 
Fotorelację 
Ubezpieczenie NNW 
 
Wyżywienie  
 
3 x dziennie (według planu). Zaczynamy obiadem w pierwszy dzień wycieczki i kończymy 
obiadem w dniu ostatnim  
 
Co zabrać: 
 
Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych 
Latarkę 
Obuwie sportowe, ciepłą bluzę, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy  
Czapkę/chustę 
Przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy, krem UV, środek przeciwko owadom 
Ważną legitymację szkolną  
Dowód osobisty lub paszport! 
Poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną z numerem PESEL 
 


