Imprezy integracyjne
PRZYKŁADOWY PLAN
Chcesz poprawić atmosferę w pracy, zacieśnić więzy
oraz podnieść motywację do działania w Twoim
zespole? Rybaczówka na Wyspie Karsibór to idealny
pomysł na wyjazd służbowy z Twoimi pracownikami.

PAKIET EKONOMICZNY

DZIEŃ 1.

124JUŻ ZA
ZŁ/
OS

PRZYKŁADOWE MENU

12:00

Check in

13:00 - 14:00

Obiad 2-daniowy

14:00 - 16:00

Czas wolny
Możliwość zwiedzenia Wyspy Karsibór: zabytkowy
Kościołek z 18w., Basen U-botów oraz pomnik
lotników RAF – wycieczka piesza.

16:00 - 22:00

Praca i odpoczynek w jednym, a także masa
atrakcji, to wszystko wśród przyrody, zacisza
wody, szumiących traw i przelatujących ptaków,
z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Grill party

DZIEŃ 2.

OBIAD
I danie - krem z brokułów z palonymi migdałami
II danie - grillowany sandacz, opiekane ziemniaczki, surówka
GRILL PARTY
kiełbasa, karczek, chleb, dodatki: musztarda,
ketchup

CENA OBEJMUJE

10:00

Śniadanie i pożegnalna kawa

11:00

Check out

- wyżywienie: obiad, kolacja (grill party), śniadanie
- zakwaterowanie: pokoje w standardzie hotelowym (własna
łazienka z kabiną prysznicową, darmowy dostęp do Wi-Fi oraz
telewizor)

280JUŻ ZA
ZŁ/
OS

PAKIET EXTRA
DZIEŃ 1.

PRZYKŁADOWE MENU

12:00

Check in

13:00 - 15:00

Obiad 2-daniowy

15:00 - 17:00

zwiedzanie podziemnego miasta oraz
Fortu Gerharda - wycieczka rowerowa
http://podziemne-miasto.pl/

17:30 - 19:00

Rejs katamaranem

19:00 - 22:00

Grill party

OBIAD
I danie - zupa rybna
II danie - roladki sandacza ze szpinakiem, kluseczki gnocci, surówka
GRILL PARTY
karkówka, szaszłyki rybne, rybka w papilotach,
kaszanka, piwo, surówki, dodatki: pieczywo,
ketchup, musztarda

DZIEŃ 2.

CENA OBEJMUJE

10:00

Śniadanie i pożegnalna kawa

11:00

Check out

- wyżywienie: obiad, kolacja (grill party), śniadanie
- zakwaterowanie: pokoje w standardzie hotelowym (własna łazienka
z kabiną prysznicową, darmowy dostęp do Wi-Fi oraz telewizor
- dodatkowe atrakcje: kolacja z karaoke, grill party, rejs
katamaranem, 2 kegi piwa równe 120 piwom
(6 piw/osoba)

DODATKOWE ATRAKCJE
Wynajem łodzi
Bez konieczności posiadania patentu. Szczegóły na www.wynajemlodzitamer.pl

280 zł/doba
cena do uzgodnienia

Gry i zabawy team building
Wycieczka rowerowa
Przejażdżka do podziemnego miasta oraz Fortu Gerharda
Pokaz magika
Około 30 min.

52 zł/osoba
300 zł/występ

Spływ kajakowy dla grupy 20 osób

1000zł
cena zależna od trasy

Przejażdżka dorożkami
Zwiedzanie Karsiboru leśnymi szlakami turystycznymi, trasami spacerowymi prowadzącymi dookoła Wyspy.

280 zł/30 min
1 dorożka 4-osobowa
40 zł/osoba

Rejs katamaranem (2h)

Ceny nie obejmują opłaty parkingowej 15zł/auto

