
Konie  

Oprowadzanie od 35 zł/os 

Lonża 40 zł/30 min 

Lekcja 70 zł/godzina 

Paintball   

Chuck Norris (maska, marker, butla z gazem, kombinezon, 0  kulek) 30 zł/os 

Jackie Chan (Dżeki Czan (wypożyczenie maski, markera, kombinezonu i 100 kulek) 45 zł/os 

Jan- Claude Van Damme (wypożyczenie maski, markera, kombinezony i 200 kulek) 60 zł/os 

Sylvester Stallone (wypożyczenie maski, markera, kombinezonu i 300 kulek) 70 zł/os 

Steven Seagal (wypożyczenie maski, markera, kombinezonu i 500 kulek)  80 zł/os 

nie ma możliwości gry z własnymi kulkami!   

Tor komandosa (100 sztuk kulek) 35 zł / os   

Quady   

jazda po torze quadowym + wyjazd w teren – 30 minut 80 zł / os 

jazda po torze quadowym + wyjazd w teren – 1 godzina 150 zł / os 

Atrakcje wysokościowe   

Pakiet wysokościowy (Park linowy, skok adrenaliny, tyrolki – zjazdy linowe) 70zł / osoba 

Parki linowy (asysta instruktora dla osób niepełnoletnich 30zł – rezerwacja telefoniczna) 30 zł / os 

Skok adrenaliny 30 zł / os 

Tyrolki – zjazdy linowe 30 zł / os  

Duża ściana 15m 
15 zł / os – 10 min./dwa 

wejścia 

OFF ROAD – Przejazd autami terenowymi   

Przejazd z instruktorem terenowo – krajobrazowy 60 zł / auto – czas ok. 10 
min. 

szkolenie off road 250 zł / 1 godz.   

Strzelnica   

Wiatrówka pneumatyczna (50 szt. śruru) 25 zł / 30 min. 

Dodatkowe 50 szt. śrutu 10 zł 

Strzelnica łucznicza 20 zł / 30 min. 

Strzelnica łucznicza dla dzieci 10 zł / 30 min. 

Stanowisko strzeleckie – własny sprzęt 5 zł / 30 min. 

 
 
 
 

 



 

   

Mini-park linowy (bez limitu czasowego) 10 zł 

Średni park linowy (asysta instruktora 20zł – rezerwacja telefoniczna) 20 zł / osoba 

Ścianka wspinaczkowa  
15 zł / osoba- 10 min/trzy 

wejścia 

Dmuchańce – bez limitu czasowego 10 zł /(bez limitu czasu) 

Mini quady 
20 zł / 7 minut35 zł/ 15 

minut 

Mały quad z instruktorem  20 zł / 5 min 

Duży quad z instruktorem  35 zł / 7 min 

Domki na drzewach 
 20 zł / os (1 dorosły 

opiekun gratis) 

PAKIETY RODZINNE   

Rodzinny park linowy   

2 osoby dorosłe + 1 dziecko                                                                                                                                         75 zł 
2osoby dorosłe + 2 dzieci                                                                                                                                          100 zł 
2 osoby dorosłe + 3 dzieci                                                                                                                                         120 zł 

Rodzinny pakiet wysokościowy (park linowy, tyrolki, skok adrenaliny)   

2 osoby dorosłe + 1 dziecko 
2osoby dorosłe + 2 dzieci 
2 osoby dorosłe + 3 dzieci 

170 zł 
220 zł 
260 zł 

Rodzinne zjazdy linowe – tyrolki   

2 osoby dorosłe + 1 dziecko 
2 osoby dorosłe + 2 dzieci 
2 osoby dorosłe + 3 dzieci 

70 zł 
90 zł 

110 zł 


