Scenariusz
na Twoją Przygodę

SPRAWDZONE
SCENARIUSZE
M O C AT R A KC J I
KOMPLEKSO WA
ORGANIZACJA
IMPREZ

Eventy&
Animacje

Poznaj Świat, który tworzymy
dla Rodzin Przygodzińskich

Zielone Szkoły
na Mazurach

Animacje
i eventy

Kolonie
i obozy

Zajęcia
edukacyjne

Witamy w Świecie
Przygody
Po pierwsze,

Po drugie,

Po trzecie,

każdy od czasu do czasu
marzy o prawdziwej
przygodzie.

nic tak nie zbliża ludzi
jak wspólne
przeżycia.

Strefa Przygody umie
te dwie sprawy połączyć
fachowo i z fantazją.

Jeśli więc chcesz:
Sprawić,

Skraść serce

Pokazać

by pracownicy zmienili się
w zgrany zespół.

kontrahentom.

dzieciom co znaczy
prawdziwa przygoda.

My znamy na to sposób
Przygodowe oferty tworzymy od lat i nigdy nas to nie znudzi.
Z radością, ciekawością, zaangażowaniem wymyślamy wciąż nowe scenariusze.
Mamy doświadczenie i wprawę, bo Strefa Przygody to przede wszystkim ludzie z osobowością
i pasją.
Gwarantujemy świetną organizację, bezpieczną zabawę i wrażenia, które pozostaną
w pamięci na całe życie.
Zajrzyj na: strefaprzygody.pl

Eventy
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, ambitnie
i z pełnym zaangażowaniem podchodzimy
do każdego projektu. Chętnie zajmiemy się
kompleksową organizacją, zapewnimy aktywny

program, oprawę muzyczną oraz pomożemy
w doborze odpowiedniej lokalizacji. Naszą siłą
jest zespół, który wzajemnie się uzupełnia i wspólnie
tworzy nowe nietuzinkowe pomysły. Dzięki temu
stworzymy event dla Twojej firmy,
o którym od dawna marzyłeś.

Zajęcia Teambuilding

Segway

Spływ kajakowy

to zabawa i integracja
Twojego zespołu
w nowoczesnym wydaniu.

ten kosmiczny dwukołowy
pojazd, pozwoli Ci już zawsze
utrzymać się w pionie.

odkryj z nami piękno Warmii i Mazur,
przepłyń najbardziej malowniczymi
odcinkami rzek.

Extremalne przygody

Zajęcia łucznicze

Paintball

to propozycja dla najbardziej
odważnych: loty widokowe,
nurkowanie w skafandrze
i wiele innych.

bądź jak słynny
Robin Hood
i rywalizuj o miano
najlepszego strzelca.

dzięki bezpiecznej grze,
poczujesz emocje na najwyższym
poziomie, niemal jak członek elitarnej
jednostki specjalnej.

TV Show

Zabawy muzyczne karaoke

Szkolenia dla firm

wciel się w rolę uczestnika swojego
ulubionego programu rozrywkowego,
wygraj milion lub zatańcz z gwiazdą.

rozgrzej parkiet do czerwoności
i pokaż nam,
że śpiewać każdy może!

komunikacja, współpraca w grupie,
sprzedaż, marketing i wiele innych,
-zorganizujemy każde szkolenie.

Biesiady grillowe i ogniska

Imprezy na orientację

Gry terenowe

integracyjna zabawa pod gwiazdami
to doskonała okazja na podsumowanie
zespołowej pracy.

wyznacz azymut
i razem z drużyną znajdź
wszystkie punkty kontrolne.

przypomnij sobie, jak użyć
mapy i kompasu, by zagrać
o pierwsze miejsce w drużynie.

Animacje
Organizacja animacji dla dzieci to za każdym razem
wyzwanie, ponieważ każde dziecko jest inne, wyjątkowe, a my staramy się sprostać ich oczekiwaniom.

Tak jak dla rodziców, tak i dla nas, najważniejszy
na świecie jest dziecięcy uśmiech.
W swojej ofercie posiadamy obsługę imprez tematycznych, okazjonalnych, festynów, pikników oraz
wielu innych.

Dmuchańce

Żywe Maskotki

Rowery Górskie

zjeżdżalnie i tor przeszkód
to niesamowita zabawa
dla najmłodszych.

spotkaj Minionka, Elzę,
Kubusia Puchatka, Olafa,
Kung Fu Pandę i wielu innych.

to doskonały pomysł
na leśną wycieczkę
po ścieżkach rowerowych.

Malowanie Buziek

Zajęcia Integracyjne

Zajęcia Edukacyjne

to niezwykła radość
na jeden dzień zostać
superbohaterem
lub słodkim tygryskiem.

bawimy łącząc i ucząc współpracy
poprzez zajęcia z użyciem
np. wielospodni, wielonart,
czy liny.

nie zapominamy o nauce!
Zajęcia z pierwszej pomocy,
survial a może eksperymenty
naukowe?

Balonowe Zwierzaki

Mega Bańki XXL

Warsztaty

stwórz własnego
wymarzonego balonowego
przyjaciela.

to niesamowita zabawa
dla małych i dużych, ogromne
bańki zachwycą każdego.

malowanie na szkle, decoupage,
robienie mydła czy ptaków cudaków to
świetna zabawa dla małych twórców.

Gry Terenowe

Zabawy Ruchowe i Taneczne

Fotobudka

to zagadki, wyzwania
i moc drużynowej rywalizacji
w leśnej scenerii.

minidisco, pląsy, które
rozruszają każdego
uczestnika imprezy.

wspaniała zabawa i śmieszna
pamiątka, która zostanie
z Tobą na zawsze.

Dlaczego z nami?
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Wygoda
i profesjonalizm
Zamiast sam organizować event czy wyjazd, zdaj się
na profesjonalistów. Zyskasz czas i głowę wolną od kłopotów.
Kompleksowo zorganizujemy każdą imprezę.
Od doboru i rezerwacji miejsca, poprzez zadbanie o transport
dla uczestników, catering oraz atrakcje,
po zapewnienie potrzebnego wyposażenia sali konferencyjnej.
Posiadamy własny sprzęt do organizacji eventów (namioty eventowe
typu gwiazda i bundeswehr, krzesła, stoły, sprawdzony sprzęt rekreacyjny).
Działamy na terenie całej Polski.
Obsługujemy imprezy anglojęzyczne.
Z pracownikami Strefy Przygody można się dogadać.

Dla nas
ważni są ludzie
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie,
aby z jak największą dokładnością dopasować
imprezę do niego i jego oczekiwań.
Posiadamy doświadczoną kadrę,
uśmiechniętą i zawsze pomocną.
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Świetne scenariusze
przygodowe
Oryginalne, ciekawe, ale też sprawdzone
i przećwiczone w boju pomysły na dobrą zabawę.
Scenariusz imprezy zawsze dostosowany do potrzeb i możliwości grupy.
Bardzo dbamy o jakość proponowanych zajęć.
Prowadzą je osoby, które znają się na rzeczy
i umiejętności łączą z kreatywnością.
Podrzuć nam pomysł,
a my na jego podstawie przygotujemy specjalnie dla Ciebie
przygodowy scenariusz.

Bezpieczeństwo
i doświadczenie
Nasi pracownicy przeprowadzili setki eventów, widzieli wszystko
i z niejednego pieca chleb jedli :)
Wiedzą jak zareagować w nawet najbardziej
zaskakujących sytuacjach.
Takie umiejętności to efekt wieloletniego
doświadczenia w organizacji imprez.
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Jak zarezerwować?
Wybierz termin

1

określ termin, czas trwania imprezy oraz liczbę uczestników.
Zapoznaj się z zajęciami, które proponujemy w ofercie.
Możesz skorzystać z gotowych scenariuszy imprezy
lub samodzielnie stworzyć swój bezkonkurencyjny pomysł.

Skontaktuj się z biurem obsługi Klienta
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tel. 575 002 898
biuro@strefaprzygody.pl
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Ustal szczegóły

z przyjemnością doradzimy w stworzeniu Twojego wymarzonego eventu,
dostosujemy program do Waszych zainteresowań,
pomożemy w wyborze rodzaju zakwaterowania.
W formie mailowej prześlemy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

zorganizujemy transport
i odpowiemy na indywidualne potrzeby Twojej grupy.

Przeżyj przygodę
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Eventy i Animacje to świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu
w pięknych okolicznościach przyrody.
Zapewniamy kompleksową obsługę, aktywne i interesujące zajęcia,
moc wrażeń i niezapomnianych przygód.

Las Przygód
Olsztyn, Wilimowo 10
Na skraju miasta, pełen pięknej przyrody, szumu
strumieni Łyny i masy atrakcji znajduje się Las Przygód.
To 22-hektarowy teren z dogodnym dojazdem
komunikacją miejską (linia 106 i 111),
z dużym, wyznaczonym parkingiem.

Atrakcje:
° segway
° paintball
° zajęcia linowe
° spływ kajakowy
° sprzęt integracyjno-rekreacyjny
° gry terenowe
° warsztaty twórcze
° zajęcia łucznicze, survivalowe
° wycieczki rowerami górskimi
° ogniska, biesiady grillowe
° dmuchane zjeżdżalnie

Infrastruktura:

° namioty eventowe typu gwiazda
° namioty do zajęć typu Bundeswehr
° miejsce ogniskowe
° ławki i stoliki
° toalety plenerowe

Wyżywienie:

° możliwość organizacji obiadu
w formie cateringu

NATURA / AKTYWNOŚĆ / WARMIA

Strefa Przygody
ul. Górna 5/5, 10-040 Olsztyn | tel. 575 002 898
biuro@strefaprzygody.pl | strefaprzygody.pl
facebook.com/strefaprzygody
instagram.com/strefaprzygody

