
 

Wyprawa off-road - zakończenie sezonu

Termin: 21 – 22 listopad 2009r

Impreza pod patronatem   , autoryzowanego dealera marki   

Proponujemy spędzenie weekendu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków 
Beskidów. Fascynująca wyprawa samochodami terenowymi – głównie 
marki Jeep Cherokee XJ, profesjonalnie przystosowanymi off - 
roadowymi smokami.
Nie wysiadając z samochodu zobaczymy góry od innej strony i 
przeżyjemy niezapomnianą przygodę. Oczywiście gwarantujemy pełną 
opiekę organizatorów podczas podróży. 

Oferta skierowana jest do pasjonatów turystyki off-road, za równo 
tych, którzy zjechali już kawał bezdroży jak i tych, którzy stawiają 
pierwsze kroki – wszyscy będą się świetnie bawić – w końcu w naszej 
krwi płynie odrobina benzyny :) 

Warunek konieczny: 
- zebrać ekipę przynajmniej na 2 samochody, czyli 6 osób.
- termin składania zaliczek 50% ceny i zgłoszeń maksymalnie do 
16.11.2009r. 
- liczba uczestników ograniczona 
- trasa i nocleg mogą ulec zmianie ale sedno zostanie zachowane. 

Państwa pobyt trwa 2 dni i rozpoczyna się od soboty, a kończy w niedzielę. 

SOBOTA
- Zbiórka od godziny 10.00 do 11.00 pod pensjonatem Biały Dworek przy ulicy 1 Maja 6 w Wiśle. 
Pół godziny na wprowadzenie podczas, którego organizatorzy przedstawią plan wyprawy, 
scharakteryzują specyfikę trasy i odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania. Następnie grupujemy 
zespoły (zależnie od rodzaju posiadanego pojazdu, umiejętności itp.), przydzielimy samochody i 
przewodników, skontrolujemy samochody i wyposażenie. Zrobimy też krótkie wprowadzenie 
teoretyczne do wyprawy. 
- Ok. 11.30 wyjazd grup na etap I wyprawy. Jazda pasmem górskim w kierunku toru 
przeprawowego (pow. 10ha, tor leśny, trasy od 
umiarkowanych po ciężkie, trialowe), na którym 
odbędzie się odcinek specjalny. 
- Na torze około 13tej w zadaszonej kolibie góralskiej 
obiad góralski (żurek w chlebie, karczek z grilla, 
ziemniak z sosami, chleb ze smalcem, kiełbaska, 
kawa/herbata, piwo -nie dla kierowców oczywiście).
- Ok.14.00 wyjazd na etap II wyprawy. 
- Etap kończymy na górze Stożek - tam nocleg w 



schronisku, ognisko, Marek i Maciek z gitarami akustycznymi dadzą koncert country jakiego jeszcze 
nie słyszeliście (będzie można pośpiewać :) i kupić płytę). 

NIEDZIELA
- Po śniadaniu ok. godz. 11.00 (do ustalenia dnia poprzedniego) -wykwaterowanie, grupowanie 
uczestników, kontrola pojazdów i wyposażenia. Opcjonalny dymek z papierosa...
- o godz. 11.00 wyjazd na trasę etapu III z obiadem po drodze - wjazd do karczmy góralskiej na 
obiad na szczycie góry ( Menu zamawiacie na własny rachunek z karty). 
- Po obiedzie ok. 14tej ciąg dalszy off-roadu 
- kończymy ok. 16 pod Białym Dworkiem. 
- Żegnamy się ze łzami w oczach i umawiamy na kolejną imprezę :) .

WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!
Do dyspozycji oddajemy profesjonalnie przygotowane wyprawowo Jeepy Cherokee XJ wraz z 
instruktorami. Oczywiście to Państwo prowadzicie pojazdy i nawigujecie w terenie. Na 
wyposażeniu każdego samochodu GPS, Roadbook, łączność radiowa, wyciągarki, podnośniki 
terenowe Hi-lift i pozostały, niezbędny sprzęt. 
Oferta jest aktualna niezależnie od warunków pogodowych, chyba że zima zaatakuje i wszelkie 
racjonalne przesłanki do odbycia wyprawy znikną...

Cennik:

795pln/os

300pln/os - opcja z własnym samochodem

Suma – 2385zł (kalkulacja dla 3 os./ jeden wynajęty samochód - w tym: samochód terenowy z 
instruktorem, nocleg ze śniadaniem w schronisku, obiad dnia pierwszego, ubezpieczenie NNW )

Marek i Maciek z gitarami - 3 godziny – 550zł – do podziału na wszystkich uczestników (czyli im 
więcej nas tym taniej wyjdzie granie, a chłopaki naprawdę wymiatają :) - oczywiście jak będzie 
super to się zrzucimy do kapelusza na ciąg dalszy.

Chętnych prosimy o kontakt


