
 

 

 

 

 

 

Hotel*** Modrzewiówka w Lanckoronie ze względu na swe położenie 

jest idealnym miejscem do organizacji różnych atrakcji integracyjnych, tak 

aby każdy uczestnik spotkania znalazł coś interesującego dla siebie. Na 

życzenie naszych klientów przygotowujemy indywidualną ofertę 

dopasowaną do Państwa potrzeb. Możliwość czynnego wypoczynku  

o każdej porze roku gwarantują m.in. znakomite walory przyrodnicze 

okolicy, górski klimat, gęsta sieć szlaków turystycznych, w tym rowerowych 

oraz cisza i spokój malowniczej Lanckorony.  

Proponujemy Państwu bogatą ofertę aktywności dla grup 

biznesowych, począwszy od atrakcji organizowanych na terenie hotelu 

(grilla, imprezy tematyczne, imprezy taneczne), a skończywszy na szerokim 

wachlarzu możliwości relaksu poza obiektem (integracyjne gry plenerowe, 

bogatą ofertę aktywności ruchowej, trasy piesze i rowerów, atrakcje 

turystyczne regionu). 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą! 

 

 

      

HOTEL MODRZEWIÓWKA*** 

Ul. Legionistów 28 

34-143 Lanckorona 

(33) 870-24 24 

www.modrzewiowka.eu   

http://www.modrzewiowka.eu/


 

 

1. WYCIECZKA PO LANCKORONIE Z PRZEWODNIKIEM  

 

3 godzinny program wycieczki obejmuje między innymi: 

- poznanie historii Lanckorony 

- wizytę w muzeum regionalnym  

- zwiedzanie malowniczego rynku lanckorońskiego wraz z zabytkową urbanistyczną 

zabudową  

- zwiedzanie ruin zamku  

- zwiedzanie kościoła parafialnego z XIV wieku  

CENA: 130 ZŁ/ GODZ.  

 

 

2. GRA TERENOWA  

 

Gra terenowa fabularyzowana, związana z poznawaniem historii i przyrody 

Lanckorony. Wymagania: przeciętna sprawność ruchowa, wygodny strój i obuwie. W 

programie – czytanie prostych mapek, posługiwanie się kompasem, zadania terenowe, 

odczytywanie szyfrów, szukanie listów i innych wskazówek dotarcia do celu. Czas 

trwania 2h +  możliwy 2 godzinny piknik, przy ognisku  

 

CENA: 35 ZŁ/OS. + 35 zł/OS. ZA PIKNIK  

 

 

 

 

 



3. DEGUSTACJA WINA 

 

Dla Gości, którzy pragną poznać tajemnice procesu wytwarzania wina, jego 

kompozycji i właściwości przygotowaliśmy specjalne oferty pokazów 

i warsztatów. 

Degustowane wina są sporadycznie lub w ogóle nie występujące na półkach 

sklepowych. Wina sporządzane tradycyjnymi metodami na owocach i ziołach, starzone 

w beczkach dębowych. Uczta dla koneserów i lekcja historii polskiego gorzelnictwa… 

 

Oferta zawiera: 

- degustacja 5 -6 rodzajów wina 

- wykład bądź wykład połączony z prezentacją multimedialną 

- zaprezentowanie najpopularniejszych odmian winorośli stosowanych do wyrobu wina  

- degustacja win 

- rozpoznawanie smaków, aromatów i barw wina  

  

CENA: OD 55 zł/OS.    

 

 

 

 

4. BIESIADY I GRILLE  

 

Dla wszystkich miłośników potraw z grilla oraz osób lubiących spędzać czas ze 

swoimi przyjaciółmi i rodziną na świeżym powietrzu oddajemy do dyspozycji altanę 

grillową.  

 

MENU GRILLOWE już od 60 zł/OS. 

 



5. KASYNO ROYAL 

 

Wielkie pieniądze, mafia, alkohol, hazard, piękne kobiety. Chcesz poczuć się jak 

w Las Vegas – mieście grzechu? Możemy sprawić, że również Ty zasmakujesz magii 

hazardu i spędzisz niezapomniane chwile w kasynie. Dzięki specjalnie przygotowanym 

pieniądzom nikt nie straci wielkiej fortuny.  

 

W ofercie między innymi: 

 

- profesjonalne stoły, 

-karty oraz żetony potrzebne do gry 

-dekoracja o odpowiednim charakterze  

-profesjonalni krupierzy 

- nagroda dla najbogatszego gracza  

 

CENA: OD 2500 ZŁ 

 

6. IMPREZY Z DJ-em 

 

Dobra muzyka jest najważniejszym elementem każdej imprezy tanecznej. 

Zapewniam Państwu obsługę każdego rodzaju imprez, wszechstronny repertuar, 

konferansjerkę na najwyższym poziomie, dobre brzmienie oraz ciekawe oświetlenie co 

sprawi, że impreza będzie wyjątkowa i niepowtarzalna. 

Każdy repertuar jest dopasowany na życzenie klienta. 

 

 CENA: OD 1200 ZŁ  

 

 

 

 

 



8. PAINTBALL  

 

Paintball - kolorowa wojna na kulki wypełnione żelatyną to doskonały sposób na 

czynne spędzenie czasu wolnego, jak również możliwość integracji, budowania zespołu, 

doskonałej pełnej adrenaliny zabawy, w której udział biorą zarówno kobiety jak i 

mężczyźni. Paintball jako odmiana leśna zawiera w sobie elementy militarne. 

Otrzymują Państwo stroje wojskowe, które dodatkowo kamuflują podczas gry oraz 

kompletne wyposażenie wraz z pełną profesjonalną obsługą. Każda gra, którą 

proponujemy podczas imprezy posiada scenariusz, dzięki któremu wszyscy doskonale 

znają cel i zasady gry. Scenariusze gier dostosowujemy indywidualnie,  

w zależności od ilości graczy, terenu, czasu jakim Państwo dysponują, ilości kulek w 

pakiecie. Zabawa w miejscowości….  

 

Oferta zawiera:  

- profesjonalny sprzęt (marker do strzelania i butla z gazem) 

- mundur i maska ochronna  

- zestaw kulek (100 sztuk)  

- opieka instruktora i szkolenie z zasad bezpieczeństwa  

- scenariusz zabawy  

- pamiątkowe, grupowe zdjęcie na poligonie  

 

CENA: OD 89 ZŁ/ OS.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. GRA NA ŁUKI PIANKOWE  

Walki na łuki lub bitwy łuczników to w dużym skrócie strzelanie do siebie 

nawzajem z łuku, za pomocą specjalnych strzał z piankowym grotem. Gra wymaga od 

uczestników taktycznego myślenia, kreatywnego podejścia do napotkanych trudności, 

a także sporo ruchu. Zabawa jest przed wszystkim bezpieczna. Nie pozostawia 

żadnych siniaków po uderzeniu starzą, dzięki czemu jest to doskonała aktywność dla 

Pań, Panów, jak i dzieci. To znakomite rozwiązanie dla osób, chcących poczuć dużą 

dawkę adrenaliny, mega zabawę i przy okazji nieźle się zmęczyć.  

W cenie rozstawienie areny, zabezpieczanie ternu, koordynacja grupy, sprzęt  

 

CENA: OD 2400 ZŁ przy 15 OS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. WYPOŻYCZENIE MASZYNY DO DARTSA  

Gra, a raczej różne, powiązane ze sobą gry, w których celem jest trafienie 

niewielkimi lotkami w tarczę zawieszoną na ścianie.   

CENA: OD 1300 ZŁ  


