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AKTYWNY WYJAZD REKREACYJNY Z INTEGRACJĄ  

W OW SOKÓŁKA – SREBRNA GÓRA 

TERMINY:  19.06 – 21.06.2020 

 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU INTEGRACYJNEGO 

 

PIĄTEK 

Wyjazd z Bydgoszczy – godz. 05.00, Torunia – godz. 06.00, Włocławka – godz. 07.00 – Przejazd do Sokółki (ok. 350 

km z Włocławka)  

Srebrna Góra – śladami XVIII wiecznych fortów. Najciekawsze zakątki i ciekawostki miasteczka w towarzystwie 

żołnierza 33 regimentu von Alvensleben. Historia największej górskiej twierdzy w Europie, pokaz strzału z broni 

czarno prochowej, opowieści o życiu w koszarach.  

Wizyta w Forcie Donjon – największej górskiej twierdzy w Europie. Najniższe poziomy twierdzy i Kazamata 

Studzienna, sala tortur i mini muzeum.  

Przejazd do Pensjonatu Sokółka Pension & Restaurant w Srebrnej Górze. Zakwaterowanie. 

WIECZOREK INTEGRACYJNY: Obiadokolacja-Bankiet: kieszonka schabowa z farszem pieczarkowym, roladka 

drobiowa z kindziukiem, roladka schabowa w szynce parmeńskiej i w sosie z białego wina, roladki wołowe w sosie 

rozmarynowym,. Dodatki: ziemniaczki, frytki, zestaw surówek. Zimna płyta: ślimaczki z szynki parmeńskiej i ciasta 

francuskiego, galaretki drobiowe, jajka faszerowane pieczarkami i w sosie tatarskim, sałatka tradycyjna, polędwiczka 

z musem brokułowym i jajeczkiem przepiórczym, terrina z łososia, śledzik, pomidory z mozzarellą, paprykowe 

łódeczki, pieczone mięsa: rolada serowa z filetem i pieczarkami, schab ze śliwką, pieczeń rzymska, polędwiczki, 

karczek. Zimne napoje: soki, woda gazowana i niegazowana. Ciepłe napoje: Kawa, herbata. 10 butelek wódki Krupnik 

w cenie. Muzyka DJ MARTINI - przeboje lat minionych. Konkurs par w tańcu towarzyskim. Zabawa do późnych 

godzin wieczornych, nocleg 

SOBOTA 

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu: kawa, herbata, sok, mleko, płatki kukurydziane, jogurt, bułeczki, pieczywo, 

rogaliki z serem, pączki z powidłami, miód, dżem, serek topiony, pasztet, półmiski: wędlin, serów, warzyw, na ciepło: 

paróweczki, frankfurterki, jajecznica. Przejazd do Barda Śląskiego  

Zabawa – konkurs -  Folwark Szyfrów - historia Dolnego Śląska w interaktywnej zabawie przeniesionej rodem z 

gier komputerowych. Zadaniem jest wyjście z pokoju w mniej niż 60 minut, każdy z nich, jest opowieścią, której 

jesteście głównymi bohaterami, gdzie musicie wykazać się sprytem, spostrzegawczością, logicznym myśleniem i 

przede wszystkim, działać zespołowo.  

Cztery pokoje-epoki:  

 Tajemnica Riese rok 1945 - koniec II wojny światowej, skradzione złoto Dolnego Śląska  

 Kazamaty rok 1807 - Napoleon zdobywa Twierdzę Kłodzką, jesteś ostatnim Pruskim jeńcem  

 Zaraza rok 1606 - epidemia Dżumy we Frankenstein - zagadka grabarzy i ich trującego proszku  

 Grobowiec rok 1855 – odnalezione wejście do grobowca Marianny Orańskiej 

Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim: zastrzyk adrenaliny na Nysie Kłodzkiej po uprzednim szkoleniu z zakresu 

pływania na pontonie z pilotem. Wyprawa pięcioma meandrami Nysy Kłodzkiej, pradawną doliną, pomiędzy 
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kolorowymi łąkami i wysokimi skałami otulonymi rozśpiewanym lasem, który od stuleci porasta zbocza gór 

Bardzkich. Oprócz zachwycających widoków, uczestnicy spływu będą mogli zrobić zdjęcia fascynującym 

mieszkańcom tej pięknej okolicy – czaplom, perkozom, sarnom i... dzikom! Konkurs na najlepiej płynącą  drużynę 

pontonową 

WIECZOREK INTEGRACYJNY: Obiadokolacja: Żurek po staropolsku, Filet z kurczaka w chrupiącej panierce ze 

słonecznikiem z pieczonymi ziemniakami i surówką. Napoje: soki, woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata, 

beczka piwa 30 l w cenie. Muzyka DJ MARTINI - przeboje lat minionych. Zabawa – tańce  nocleg 

NIEDZIELA 

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu j.w., odpoczynek po zabawie integracyjnej, indywidualne spacery po okolicy. 

wykwaterowanie z hotelu, Ognisko z pieczeniem kiełbasek z chlebkiem z blachy. Wyjazd w drogę powrotną. 

Przewidywany powrót do poszczególnych miast w godzinach wieczornych 

 

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Sokółka Pension & Restaurant w Srebrnej Górze 

Położony jest w centrum malowniczej miejscowości Srebrna Góra, u podnóża największej górskiej twierdzy 

w Europie, doskonale wkomponowany w zabytkową zabudowę śródmiejską łączący elementy tradycyjne 

z nowoczesnymi. Ciekawe wnętrze klimatyzowanej restauracji będzie idealnym miejscem wypoczynku dla grup 

integracyjnych, romantycznych wypadów dla dwojga oraz wyjazdów rodzinnych. Posiada komfortowe pokoje 

z łazienkami, TV LCD 32” z telewizją Cyfrową oraz bezprzewodowym Internetem. W podziemiach posiada saunę 

z koloroterapią, panelem solnym i nagłośnieniem. Do dyspozycji gości jest wypoczynkowy taras widokowy z placem 

zabaw dla dzieci osadzony na skalnych półkach. W pensjonacie jest 25 wygodnych pokoi z 60-sięcioma miejscami 

noclegowymi. 

CENA: 640,00 zł 

CENA ZAWIERA:  

 Przejazd autokarem (Klimatyzacja, WC, barek, DVD),  

 2 noclegi,  

 2 śniadania bufetowe,  

 1 obiadokolację z piwem i tańcami 

 1 obiadokolacje bankietowa z bogatym menu i alkoholem i tańcami 

  Oprawę muzyczną wieczorów - DJ 2 dni,  

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,  

 Zabawa – rywalizacja Folwark Szyfrów 

 Spływ pontonowy przełomem Bardzkim 

 ubezpieczenie NNW,  

 atrakcyjny program pobytu i zwiedzania przedstawiony powyżej,  

 opiekę pilota. 

 

UWAGA: 

 Wyjazdy z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka przy minimum 10 osobach z danego miasta 


