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Kotlina Kłodzka – Zimowe akcje i atrakcje  – Pleasure, adventure i extreme.

Kotlina Kłodzka  to ziemie niegdysiejszego hrabstwa. Ani polskiego, ani czeskiego, ani 
śląskiego, tylko właśnie kłodzkiego. Jego położenie to nie tylko piękna przyroda, ale i ciekawa 
historia. Ich wypadkowa stworzyła miejsce obfitujące w najrozmaitsze atrakcje, doskonale nadające 
się do tworzenia programów imprez integracyjnych w wersji pleasure, adventure i extreme. Poniżej 
znajdą Państwo pigułkę przyjemności i atrakcji, których można doświadczyć i przeżyć odwiedzając 
ten zakątek Polski. 

Z przyjemnością polecamy przygody w wydaniu bardziej lub mniej ekstremalnym ...

Naukę jazdy i doskonalenia techniki jazdy na nartach/snowboardzie  oraz organizację 
zawodów  narciarskich.  Dla  urozmaicenia  zjazd  na  byle  czym. Do dyspozycji m.in. stoki Zieleńca 
i kompleksu Czarna Góra. Ten drugi to najwyżej oceniany ośrodek narciarski na Dolnym Śląsku.

Zajęcia integracyjne z GOPR. Profilaktyka, bezpieczeństwo, lawiny, bytowanie w górach. To 
tylko niektóre zagadnienia. Do tego wyprawa ratunkowa z wykorzystaniem wiedzy i sprzętu 
ratowników + skutery śnieżne  + skitoury  + etc. Działamy stacjonarnie w jednym miejscu lub 
wybieramy  się  na akcję w kierunku schroniska na Śnieżniku. Scenariusz zajęć jest sfabularyzowany 
i doskonale integruje, bawi i uczy.

Historyczną fabułę, która wciąga grupy na największej twierdzy w Polsce. Tu okazja wcielenia 
się w żołnierzy XVIII-wiecznego pułku pruskiej piechoty. Nie wszystkie zajęcia są stricte wojskowe 
lub historyczne, ale na pewno są niecodzienne. Te zajęcia to wehikuł czasu.

Ekspedycję do podziemnego miasta. Jednej z największych tajemnic Gór Sowich, z czasów II 
Wojny Światowej. Działania prowadzi się tu w „kasynie” i „siłowni”, pływa po zalanych sztolniach, 
eksploruje sieć podziemnych korytarzy. Zadania wg życzenia bardziej lub mniej ekstremalne. 
Scenariusz bardziej przygodowy lub agenturalny. Warunki realizacji misji iście komfortowe. Pod 
ziemią nie przejmujemy się kaprysami pogody ;) 

Gdyby atrakcji było mało zawsze można wybrać się do odległej o 2,5 godziny Pragi. 
Pospacerować po mieście, skosztować piwa, wyregulować zegarek wg praskiego Orloja. Szczegóły 
historyczne, te bardziej lub mniej istotne, ale zawsze ciekawe i zabawne przedstawi Państwu ekspert 
praski pan Leszek Mazan autor m.in. książki „Polska Praga, czyli dlaczego Matejko lubił knedle”.

Po dniu wypełnionym outdoor'em, szkoleniem lub konferencją można oddać się już czystej 
przyjemności. Czeka oferta wellness i SPA. Zabiegi kosmetyczne, upiększające i relaksujące. Basen, 
sauna, masaże, jacuzzi, … wszystko po to aby odpocząć się i zrelaksować bo kolejnym punktem 
programu jest wieczór.  

Zakwaterowanie 
Pensjonaty, hotele o standardzie 3*** i 4**** ze SPA z basenem.

Wieczór
Dowolny scenariusz wieczoru od zabawy z DJ'em i karaoke, imprezy tematyczne lub 

warsztaty muzyczne dla uczestników spotkania. 


