
Wiosenno-letnie
integracje na Mazurach

GDY ZAKWITNĄ PIERWSZE PĄKI
WYPRAWY ROWEROWE
To jedna z najdoskonalszych form podróżowania i poznawania Wzgórz Dylewskich i okolicy, pozwalająca dotrzeć 
dokładnie tam gdzie tylko Wam się zamarzy.
Cena: od 30 zł brutto/osoba/godzina

SPACERY Z KIJAMI NORDIC WALKING
To propozycja dla każdego, kto lubi spacery i ruch na świeżym powietrzu. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich 
oferuje wiele przyrodniczych tras o zróżnicowanym stopniu trudności.
Cena: od 40 zł brutto/osoba/godzina (grupa maks. 15 osób)

BUNGY PUMP
Dla tych, którzy lubią spacerować, a jednocześnie chcieliby zwiększyć swoją aktywność jest to prosty, a zarazem 
relaksujący sposób na poprawę kondycji fizycznej.
Cena: od 50 zł brutto/osoba/godzina (grupa maks. 10 osób)

JAZDA KONNA
To propozycja zarówno dla osób, które swoją przygodę w siodle dopiero zaczynają jak i tych znających już podstawy 
jazdy konnej. Pod okiem naszych instruktorów każdy będzie czuł się bezpiecznie.
Cena: od 50 zł brutto/osoba/godzina

TENIS ZIEMNY
Okres wiosenno-letni to idealny czas, aby sprawdzić swoje możliwości w tym sporcie. Pod okiem naszych instruktorów, 
każdy będzie mógł poznać techniki gry. Jest to także oferta skierowana do zaawansowanych graczy. 
Cena: od 60 zł brutto/godzina



KORZYSTAJĄC Z LETNICH PROMIENI
REGATY ŻEGLARSKIE
Walka z żywiołami wiatru i wody oraz własnymi słabościami na łonie natury, to nie wszystko co dają zawody 
żeglarskie. Żeglowanie dostarcza również niesamowitych wrażeń uczestnikom będąc zarazem świetną nauką.
Cena uzależniona od liczby osób i terminu

SPŁYWY KAJAKOWE
Każdy, kto choć raz przemierzał wody, podziwiając okoliczności przyrody z perspektywy kajaka, ten wie,                    
że to znakomity relaks. Szlak wodny rzeką Drwęca liczy sobie 11 kilometrów łatwą i przyjemną trasą.
Cena uzależniona od liczby osób i terminu

REJSY STATKIEM WYCIECZKOWYM
Mazurska przygoda rozpoczyna się w porcie na Jeziorze Drwęckim w Ostródzie, położonej 22 km od hotelu. W ofercie 
znajdują się malownicze trasy o zróżnicowanej długości trwania.
Cena uzależniona od terminu i wybranej trasy (grupa maks. 60 osób)

ORIENTEERING
To świetna zabawa, która dzięki swej atrakcyjnej formule jest nietuzinkową rozrywką oraz niezwykle efektywnym 
narzędziem integrującym zespół. Nic tak nie integruje grupy jak wspólne dążenie do celu.
Cena: od 96 zł brutto/osoba (przy grupie min. 40 osób)

WYPRAWA NA SZCZYT DYLEWSKIEJ GÓRY
Nie będzie to jednak zwykła wyprawa, na szlaku uczestnicy napotkają szereg zadań do wykonania. Trzeba będzie 
wykazać się tężyzną fizyczną, umiejętnościami pracy zespołowej i logicznego myślenia. Na trasie oprócz pojazdów 
mechanicznych takich jak quady znajda się jeszcze stanowiska strzelnicy i wiele konkurencji team buildingowych.
Cena: od 155 zł brutto/osoba (przy grupie min. 50 osób)

PIKNIK INTEGRACYJNY
Wiele wiosenno-letnich spotkań, organizowanych przez firmę kojarzy się właśnie z piknikiem, kiedy to wszyscy       
mogą wypuścić swoje wewnętrzne dziecko i pobawić się na świeżym powietrzu. Konkurencje, w których uczestnicy 
mogą wziąć udział można by wymieniać w nieskończoność, wszystko zależy od tego jak bardzo chcemy się 
„pozytywnie” zmęczyć.
Cena uzależniona od ilości osób i wybranych konkurencji/atrakcji

OLIMPIADA NA WESOŁO
To i śmieszny i doskonały sposób na umożliwienie pracownikom sprawdzenia się poza murami firmy. Uczestnikom 
pozwalamy wczuć się w rolę prawdziwego sportowca, walczącego ze swoimi słabościami, czasem i przeciwnikami. 
By jak najlepiej odzwierciedlić prawdziwe warunki i podrasować atmosferę, nad głowami zawodników będzie 
powiewać olimpijska flaga, a z głośników donosić się będzie zagrzewająca do walki muzyka.
Cena: od 96 zł brutto / osoba (przy grupie min. 40 osób)



PODCZAS DŁUGICH LETNICH WIECZORÓW
DEGUSTACJA WIN W KLIMATYCZNEJ RESTAURACJI ROMANTYCZNA LUB W DOMU LEŚNYM 
To pobudzenie wszystkich zmysłów i niezwykła przyjemność odkrywania nieznanego. Prowadzący inspiruje 
uczestników do samodzielnego rozpoczęcia przygody z winem.
Cena: 185 zł brutto/osoba (przy grupie 10-20 osób)

BIESIADA MAZURSKA W GOSPODZIE SIELANKA
Tutaj Goście spędzą czas przy suto zastawionych stołach pełnych dań tradycyjnej kuchni warmińsko-mazurskiej. 
Dodatkowego klimatu nadaje Sielance skoczna ludowa muzyka grana na żywo.
Cena menu: od 130 zł brutto/osoba, Zespół ludowy: 2.500 zł brutto

GRILLOWANIE W RYBAKÓWCE
Jest to wymarzone miejsce na letnie biesiady, kolacje grillowe oraz ogniska. Goście rozsmakują się w wybornych 
mięsach, najlepszych kiełbasach, a także mistrzowskiej jakości karkówki. 
Cena menu: od 108 zł brutto/osoba

MUZYCZNE WIECZORY NA TARASIE W CAFÉ PLOTKA 
Klasyczne dźwięki klawiszy fortepianu czy delikatne brzmienie gitary – wybór należy do Was. Propozycją barmanów 
na te wieczory będą lekkie orzeźwiające i relaksujące napoje.

CHWILA PRZYJEMNOŚCI PRZY ULUBIONYM TRUNKU W KLUBIE FARMA
W atmosferze dobrej muzyki zapraszamy na grę w bilarda lub rywalizację na kręgielni.

NIEZALEŻNIE OD PANUJĄCEJ ZA OKNEM AURY
WARSZTATY AKADEMII GOTOWANIA
Nietypowy pomysł na integrację grupy pod okiem z Szefów Kuchni, gotujących dania kuchni slow food oraz dania       
z całego świata. Przygotowane potrawy będą smakować zdecydowanie lepiej podczas kończącej warsztaty kolacji.     
Cena: od 250 zł brutto/osoba 

PORADY KOSMETYCZNE
Połączone z prezentacją kosmetyków Dr Irena Eris o tematyce: pielęgnacja skóry w zależności od typu cery; 
podkreślanie walorów urody poprzez odpowiednio dobrany makijaż.
Cena: od 350 zł brutto/1,5 godziny

POWIEDZ MI CO JESZ A POWIEM CI KIM JESTEŚ
Jedzenie jest częścią życia każdego człowieka i powinno dostarczać nie tylko składników odżywczych ale także 
przyjemność. O tym, dlaczego to, co jemy jest tak istotne opowie podczas spotkania nasz dietetyk.
Cena: 500 zł brutto/2 godziny



WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
Przeznaczone są dla wszystkich miłośników uwieczniania chwili. Nieważne jakim aparatem fotografujesz, ponieważ  
to fotograf tworzy zdjęcie, a nie sprzęt. Celem tak prowadzonych warsztatów ma być wykształcenie u uczestników 
umiejętności indywidualnej „wizualizacji” otaczającego nas świata przy użyciu własnego aparatu.
Cena: od 169 zł brutto/osoba

MALOWANIE WIELKIEGO OBRAZU
Temat obrazu może być dowolny. Wszystko zależy od wizji i weny artystycznej członków grupy, która podzielona 
zostanie na zespoły 10-osobowe. Każdy z nich otrzyma płótno malarskie o formacie 1,6x10 metra, 6 kolorów farb, 
pędzle i inne przybory malarskie. Nad przebiegiem prac czuwać będzie nasz niezwykle utalentowany artysta,         
który pomoże uczestnikom w zaplanowaniu prac malarskich i odpowiednim skomponowaniu dzieła.
Cena: od 229 zł brutto/osoba (przy grupie min. 40 osób)

DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ BYĆ AKTYWNI
TAE-BO – forma treningu przy muzyce, łącząca tradycyjny aerobik z elementami sportów walki
ABT – zajęcia wzmacniające brzuch, uda i pośladki
FIT BALL – zajęcia z piłkami poprawiające koordynację i równowagę
STRETCH & RELAX – zajęcia rozciągające i relaksujące mięśnie
STEP AEROBIC – proste układy choreograficzne z wykorzystaniem stopnia
TBC – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kształtujące sylwetkę
MOCNY BRZUCH – zajęcia wzmacniające mięśnie brzucha
BODY SHAPE – zajęcia wzmacniające mięśnie z wykorzystaniem hantli
ZDROWY KRĘGOSŁUP – wzmocnienie mięśni kręgosłupa
PIĘKNE RAMIONA – zajęcia z użyciem hantli kształtujące mięśnie ramion dla Pań
PILATES – spokojne ćwiczenia metodą Pilates
CARDIO FIT – wsłuchaj się w bicie swojego serca – zajęcia z instruktorem w studio cardio
FAT OR FIT – zajęcia dla kobiet wprowadzające do ćwiczeń redukujących tkankę tłuszczową
AQUA AEROBIC – ćwiczenia zmniejszające obciążenie układu kostno-stawowego i wzmacniające mięśnie 
ENERGETYCZNA ZUMBA – niezwykła fuzja aerobiku i tańca inspirowana latynoskimi rytmami
Cena: od 40 zł brutto/osoba | Czas trwania zajęć: 30-45 minut

SZCZEGÓLNIE POLECANE DLA PANÓW
TRX – nowoczesna siłownia na podwieszanych taśmach
Cena: 40 zł brutto/osoba | Czas trwania zajęć: 30-45 minut (jednocześnie ćwiczyć mogą 4 osoby)

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych propozycji lub nie znaleźli Państwo odpowiedniej atrakcji
zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży i Marketingu, który zaproponuje alternatywne propozycje spędzenia wolnego czasu.

tel. +48 89 642 53 02, e-mail: konferencje.wzgorza@DrIrenaErisSpa.com


