
ATRAKCJE



GRY TERENOWE/ORIENTEERING
Marszobiegi to świetna propozycja dla wszystkich, pragnących bawić się w szybkim tempie na 
świeżym powietrzu. To opcja dla aktywnych grup, lubiących poszukiwanie i odnajdywanie ukrytych 
punktów. Zespoły działają na podstawie map, lub aplikacji mobilnej. Tempo działania drużyn, jest 
jednak narzucane przez samych uczestników. 



ZABAWY KONSTRUKTORSKIE
Jeżeli od dziecka kręciło Cię majsterkowanie, masz chęć stworzyć coś z niczego, lub przerobić 
auto wedle własnej wyobraźni, mamy coś dla Ciebie! Budowanie maszyny, konstruowanie auta, 
picowanie Fiata 126p – co tylko chcesz. Nasze zabawy konstruktorskie świetnie zintegrują Waszą 
grupę, dając jednocześnie mnóstwo zabawy i satysfakcji



ATRAKCJE WOJSKOWE
Jeżeli interesuje Was wojsko, lub macie chęć wcielić się w rolę żołnierza na kompanii, proponujemy 
Manewry wojskowe. To dynamiczna gra utrzymana w wojskowym klimacie. Przygotujemy atrakcje 
których wykonanie wymaga pewnych sprawności. Bez obawy jednak, nasi przełożeni zadbają, aby 
każdy z Was pokonał daną przeszkodę i wykonał odpowiednio polecenie. 



PAINTBALL
Lubisz sportową rywalizację w terenie, jeżeli tak, to paintball będzie idealnym rozwiązaniem. 
Impreza w plenerze mile zaskoczy całą waszą ekipę. Sprawdźcie swoją sprawność, umiejętność 
kamuflażu i celność. Dzięki rozmaitym scenariuszom, poczujecie się jak prawdziwi komandosi do 
zadań specjalnych. 



OFF-ROAD
Atrakcja dla tych, którzy mają niedosyt adrenaliny oraz nie boją się ubrudzić. Ekstremalna wyprawa 
samochodami terenowymi to wspaniała przygoda i urozmaicenie imprez integracyjnych. Każdy 
usiądzie za kierownicą auta z napędem na wszystkie koła. Uczestnicy przeżyją niesamowite emocje, 
pokonując strome zjazdy, trawersy oraz błoto. 



SMOCZE ŁODZIE
Długie łodzie kształtem przypominające potężnego smoka. Świetna zabawa na wodzie dla grup 
lubiących zdrową rywalizację, chcących jednocześnie sprawdzić poziom komunikacji w grupie. 
Harmonijna współpraca jest tutaj niezbędna. Drużyny około 10-osobowe mogą ścigać się w turnieju 
rozgrywanym na zasadach pucharowych. 



GRA SCENARIUSZOWA
Gra oparta na wyreżyserowanej, sukcesywnie rozwijającej się fabule, bez reszty wciągającej 
uczestników w swój klimat. Cały scenariusz to 2-4 godzinna akcja w której aktorzy i niecodzienne 
zagadki zmieniają z pozoru zwykły dzień w niezapomnianą przygodę. 



ESCAPE ROOM
Przeniesiony pomysł z gry komputerowej do realnego świata. Razem z uczestnikami musisz 
rozwikłać zagadkę i opuścić pokój. Wszystkie wykonywane przez Was czynności mają ciąg 
przyczynowo skutkowy. Uczestnicy zaczynają zabawę w tak samo przygotowanym pokoju, zatem 
łatwo porównać wyniki i wybrać najlepszych. Przyjemna zabawa, na każdą porę roku, angażująca 
każdego uczestnika, adekwatna jako przerywnik, lub główna atrakcja wyjazdu. 



WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
Opcja jako przerywnik w konferencji, dodatek do wieczornej imprezy, lub atrakcja z możliwą 
rywalizacją. Przedstawiamy świat, 3D do którego możesz wejść! To bardzo proste. Po założeniu 
specjalnych okularów podłączonych do super wydajnego komputera, doświadczysz tego co śmiało 
można nazwać przyszłością cyfrowej rozrywki. Zapewnimy gry oraz animacje na VR, lub wyścigi na 
symulatorach rajdowych. 



TELETURNIEJ
Jeżeli myślałeś o tym, aby wziąć udział w teleturnieju telewizyjnym, to teraz masz szansę spróbować! 
Zdrowa i wesoła rywalizacja. Indywidualna, lub drużynowa. Stań w szranki z innymi i sprawdź swoje 
szanse. Teraz dla zabawy, dla relaksu, dla dobrej integracji, a potem … może na poważnie? 



WIECZÓR TEMATYCZNY
Gdy słońce zachodzi zabawa się rodzi … tylko, że dzisiaj zupełnie inaczej. Gdzie chcesz dzisiaj być? 
Mamy czerwony dywan, ale i piaski hawajskie. Kim chcesz dzisiaj być? Niepokonany rewolwerowiec, 
upiorna piękność – aktywuj się! 



KASYNO
Kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w kartach. Ta dewiza może przyświecać chętnym 
na nasze kasyno. Spróbuj swoich sił w grze od której sporo zależy od Ciebie – pokerze, ale i nie tylko. 
Ruletka, black-jack, kości. Zabaw się wieczorem, zrelaksuj przy stole, oszukaj krupiera! 



WARSZTATY BARMAŃSKIE
Człowiek całe życie się uczy. Warsztaty alkoholowe w zakresie od wódek smakowych, przez rodzinę 
whisky po domową miksologię. Co tylko chcesz, co tylko Twoja wyobraźnia zapragnie. Wieczorny 
relaks przy drinku – czemu nie! To wszystko w towarzystwie profesjonalnych barmanów, dzięki 
którym świat barmańskich tajemnic, przestanie być niedostępny. 
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