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 Klienci indywidualni  Klienci zbiorowi 

 Ceny za 1 osobę  

 
W pokoju 

wieloosobowym 
W pokoju 

2-osobowym 
W pokoju 

1-osobowym 
 

Wycieczki, 
zielone szkoły* 

Kolonie, 
zimowiska* 

Grupy dorosłych 

Nocleg 60,00 zł 65,00 zł 90,00 zł  35,00 zł 40,00 zł 60,00 zł 

Śniadanie 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł  11,00 zł 11,00 zł 13,00 zł 

Obiad / obiadokolacja 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł  18,00 zł 18,00 zł 25,00 zł 

Kolacja 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł  11,00 zł 11,00 zł 13,00 zł 

  

Stawka osobodnia 

nocleg i trzy posiłki dziennie 111,00 zł 116,00 zł 141,00 zł  75,00 zł 80,00 zł 111,00 zł 

*  – dla grup dzieci i młodzieży do lat 19 jedno miejsce gratis na każdych 15 płatnych uczestników (dotyczy pełnego osobodnia: nocleg 
+ wyżywienie). 

Dzieci do lat 3 gratis. W okresach od 22 grudnia do 2 stycznia oraz od 1 do 5 maja obowiązują indywidualne cenniki.  

Atrakcje ekstremalne 
lot miotłowy (min. 15 os.)  ................................  18,00 zł/os. 
zdobywanie wieży skrzynkowej (min. 15 os.)  .....  18,00 zł/os. 
ścianka wspinaczkowa (min. 15 os.)  ..................  18,00 zł/os. 
zjazd z wieży do basenu (min. 15 os.)  ...............  20,00 zł/os. 
paintball (min. 10 os., 1,5 h gry, 100 kulek, strój)  70,00 zł/os. 
off-road (min. 4 os.)  ........................................  60,00 zł/½ h 
zajęcia z noktowizorami (min. 15 os.)  ................  18,00 zł/os. 
zajęcia z wykrywaczami metalu (min. 15 os.)  .....  18,00 zł/os. 
zorbing lub aquazorbing (min. 15 os.)  ...............  70,00 zł/os. 
napad Beskidników na ciuchcię  ....................  2 500,00 zł/szt. 
skok jarwaho (min. 15 os.)  ...............................  20,00 zł/os. 
zjazd tyrolski (min. 15 os.)  ...............................  16,00 zł/os. 
nurkowanie (min. 5 os.)  .................................  200,00 zł/h 
pływanie skuterem wodnym (min. 10 os.)  .......  350,00 zł/h 
skubing (min. 15 os.) .......................................  18,00 zł/os. 
skiring (min. 15 os.)  ........................................  18,00 zł/os. 
wynajęcie quada (min. 4 h lub 8 os. po ½ h)  ..  160,00 zł/h 
loty na spadochronie za quadem (min. 10 os.)  ...  70,00 zł/os. 
loty szybowcowe (min. 10 os.)  .........................  70,00 zł/os. 
zajęcia łucznicze z instruktorem (min. 15 os.)  ....  18,00 zł/os. 
strzelanie z wiatrówki (min.15 os., śrut 3×8 mm)  25,00 zł/os. 

Atrakcje unikalne 
obserwatorium astronomiczne – oglądanie nieba  

przez teleskop z prelekcją (min. 15 os.)  .......  18,00 zł/os. 
oglądanie panoramy regionu z obserwatorium  

(min. 30 os.)  ...............................................  6,00 zł/os. 
przejażdżka ciuchcią „Strzała Południa” 

(maks. 35 os.)  .........................................  650,00 zł/h 
wyprawa taborowo-dyliżansowa (maks. 15 os.)   300,00 zł/h 
kulig z pochodniami (maks. 20 os.)  .................  450,00 zł/h 

Atrakcje bieszczadzkie 
jazda konna (min. 0,5 h)  ..................................  40,00 zł/h 
jazda konna z oprowadzaniem........................... 20 zł/10 min 
hipoterapia  .....................................................  50,00 zł/½ h 
lepienie w glinie (min. 15 os.)  ...........................  18,00 zł/os. 
wieczór autorski z bieszczadzkim artystą 

(rzeźba, malarstwo, poezja)  ......................  400,00 zł/szt 
 

 

 
 

 
Atrakcje kulinarne 
pieczenie barana przy ognisku (ok. 15-25 kg) .. 1100,00 zł/szt. 
pieczenie prosiaka przy ognisku (ok. 15-25 kg)  1100,00 zł/szt. 
udziec wieprzowy przy ognisku (ok. 20 kg) . .....  700,00 zł/szt. 
gulasz birczański z kotła przy ognisku 

(250 g, min. 20 os.)  ...................................  17,00 zł/os. 
pieczenie kiełbasek przy ognisku  ......................  12,00 zł/os. 
potrawy z grilla (250 g, min. 20 os.)  .................  25,00 zł/os. 
przerwa kawowa (ciepłe i zimne napoje 

bezalkoholowe, przekąski)  ..........................  15,00 zł/os. 
zestaw deserowy (ciasta, owoce, lody 250 g)  ....  20,00 zł/os. 
suchy prowiant na wycieczkę  ...........................  11,00 zł/os. 

Ciekawe miejsca, bilety wstępu 

rejs statkiem po Zalewie Solińskim  ....................  23,00 zł/os. 
skansen w Sanoku  ..........................................  17,00 zł/os. 
zamek w Łańcucie  ...........................................  27,00 zł/os. 
Bieszczadzki Park Narodowy  ...............................  9,00 zł/os. 
Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce  ..........  18,00 zł/os. 
skansen Karpacka Troja  ...................................  22,00 zł/os. 
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu  ...........  13,00 zł/os. 
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu  .......................  15,00 zł/os. 
Magurski Park Narodowy w Krempnej  ...............  10,00 zł/os. 
Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla  ........  18,00 zł/os. 

Usługi pomocnicze 
obsługa kelnerska imprezy (1 kelner do 5 h) ....  160,00 zł/os. 
wynajęcie przewodnika Polska (do 10 h)  .........  450,00 zł/szt 
wynajęcie przewodnika na jednodniową  

wycieczkę po Ukrainie, Słowacji  ................  500,00 zł/szt. 
wynajęcie pielęgniarki (do 8 h)  .......................  200,00 zł/szt. 
wynajęcie instruktora KO (do 10 h)  .................  150,00 zł/szt. 
przygotowanie drewna na ognisko  ..................  120,00 zł/0,3m3 
wynajem sali szkoleniowo-bankietowej  ...........  100,00 zł/h 
wynajęcie rzutnika wideo i ekranu (1-24 h)  ...... 100,00 zł/szt. 
wypożyczenie roweru górskiego  .......................  15,00 zł/doba 
bilet wstępu na basen kryty  .............................  15,00 zł/h 
dyskoteka prowadzona przez DJ-a (do 6 h)  .....  400,00 zł/szt. 
karaoke (do 4 h)  ...........................................  350,00 zł/szt. 
dyskoteka + karaoke prowadzone przez DJ-a 

(do 6 h)  ..................................................  500,00 zł/szt. 

 


