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Operatorem atrakcji jest firma Makalu Group Incentive&Events
Zdobywca głównej nagrody Power Awards dla najlepszej firmy organizującej atrakcje
outdoor dla firm w prestiżowym konkursie Meeting Planner.
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SKAŁY

WSPINACZKA SKAŁKOWA

Wspinaczkę organizujemy w najpiękniejszych krajobrazowo
ogródkach skalnych na Jurze – Skalnym Mieście Podzamcza oraz
Rezerwacie Góra Zborów.
Proponowane trasy wspinaczkowe zawsze są dostosowane
do wieku i możliwości fizycznych uczestników, tak by każdy po krótkiej walce ze swoimi słabościami mógł cieszyć się zdobyciem szczytu
kilkanaście metrów nad ziemią.

ZJAZDY NA LINIE

Konkurencja dostarcza niezwykłych emocji. Każdy uczestnik
po krótkim przenosi się w pionowy świat. Ssekurowany przez doświadczonego Instruktora zjeżdża samodzielnie na linie pionowo w
dół po skalnej ścianie.

MOST LINOWY

Przeprawa na drugą stronę skalnej przepaści lub wierzchołkami dwóch skalnych turni. Most zbudowany jest z rozpiętych lin.
Olbrzymia ilość przestrzeni dookoła oraz bujająca się konstrukcja
pozostawi wspomnienia na całe życie. Piękne fotografie są również
gwarantowane

KOLEJKA TYROLSKA

Niezmiennie od lat, najbardziej lubiana atrakcja jurajska. Rozpoczyna się skokiem w przepaść z 30 metrowej skalnej turni. Następnie szaleńczy zjazd po ukośnej linie i delikatne hamowanie 100
metrów dalej. Wrażenia jak na skoczni narciarskiej i nieodparta chęć
kolejnego lotu a potem następnego...

EKSPLORACJA JASKINI

Jaskinie to bajkowy, podziemny świat, który oddziałuje na wyobraźnię.
Ciemność, wąskie przeciski i trudna orientacja powoduje, że wejście
do każdej z nich jest przygodą. Zabierzemy was do jednej z jaskiń,
niedostępnej na co dzień. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt dotrzemy
do najdalszych podziemnych tuneli.

SPIS TREŚCI
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GPS CHALLENGE

Klasyczna gra terenowa z użyciem odbiorników GPS, polegająca na znalezieniu w terenie punktów kontrolnych.
Ilośc punktów i teren gry dostosowywany jest zawsze indywidualnie do grupy i czasu jaki ma do dyspozycji. Wszystkie punkty
kontrolne umieszczone są w najbardziej atrakcyjnych miejscach pod
względem krajobrazowym i historycznym.
Gra szczególnie polecana dla grup, które mają niewiele czasu
i chcą go spędzić na świeżym powietrzu odwiedzając w trakcie gry
najciekawsze miejsca w okolicy.

GPS CHALLENGE+

Gra oparta na identycznych zasadach jak GPS Challenge,
uzupełniona dodatkowymi zadaniami specjalnymi: zadania linowe,
strzeleckie i łamigłówki logiczne.

AKADEMIA INTEGRACJI

Program plenerowy, w którym uczestnicy podzieleni na grupy
biorą udział w konkurencjach teambuildingowych. Zadania dobierane
są do wymagań grupy wg zakładanych celów: integracyjne lub budujące zespól.

FORTECA-RYCERZE

Fabularna zabawa w ruinach średniowiecznego zamku.
Uczestnicy otrzymują zadanie odnalezienia ukrytego skarbu. Wskazówki zdobywane są podczas kolejnych zadań rodem z czasów, gdy
zamek był rycerską twierdzą.

PAINTBALL

Strategiczna gra zespołowa. Tutaj liczy się współpraca zespołu. Paintball integruje graczy i rozwija umiejętności współpracy w
grupie. Teren gry zostaje odpowiednio oznaczany i przygotowany do
rozgrywek.
Uczestnicy nie rozgrywający w danym momencie pojedynków
znajdują się w bezpiecznej strefie, gdzie istnieje możliwość ściągnięcia i wyczyszczenia masek oraz skorzystanie z zimnych napojów.

SPIS TREŚCI
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AKADEMIA DRONÓW

Zadaniem uczestników będzie opanować sztukę latania nowoczesnymi dronami. Już po kilku lotach sprawdzimy umiejętności pilotów
na przygotowanym torze przeszkód. Piloci będą mieli za zadanie
przelecieć swoimi dronami przez slalomy, bramki i inne przeszkody.

STANOWISKO SNAJPERSKIE

Do dyspozycji uczestników oddajemy prawdziwą perełkę. Karabin snajperski Hammerli Air Magnum 850 XT. Jest to pneumatyczny, gazowy karabin wyposażony w 8 strzałowy magazynek, celownik
optyczny, tłumik oraz profesjonalny dwójnóg. Karabin pozwoli na
precyzyjne strzały na dystansie 60 metrów.
Bez względu czy będą to strzały indywidualne czy profesjonalny turniej zabawa zawsze będzie wyjątkowa.

BROŃ KRÓTKA KLASYCZNA

Wierna replika pistoletu Walther p99. Pneumatyczno-gazowy pistolet
z celownikiem laserowym. Krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i już możemy rozpocząć zabawę lub sportową rywalizację.

DMUCHAWKA INDIAŃSKA

Egzotyka dmuchawki to jej jedna ale nie jedyna zaleta. Krótki
trening pozwoli w pełni opanować sztukę strzelania z tego indiańskiego oręża. Każdy przekona się jak precyzyjna i skuteczna jest
to broń, posyłając metalowe lotki idealnie do celu znajdującego się
wiele metrów dalej.

ŁUCZNICTWO

Średniowieczni rycerze w zbroi to idealne uzupełnienie turnieju łuczniczego, który przygotujemy jak nakazuje tradycja w murach średniowiecznego zamku. Zapoznamy uczestników z kilkoma
rodzajami łuków i strzał. Do Waszej dyspozycji łuk sportowy, bloczkowy i historyczny.

SPIS TREŚCI
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BROŃ CZARNOPROCHOWA

Rozegramy turniej strzelania z tradycyjnej broni czarnoprochowej. Sukces oddanego strzału zaczyna się już podczas
samodzielnego ładowania pistoletu prochem i umieszczania w nim
pocisku.

POJAZDY PAJĄKI

Nowość na polskim rynku. Pojazdy „całkowicie kosmiczne”,
które przebojem wdarły się do służb specjalnych, straży pożarnej, ratownictwa górskiego.
Osobny silnik elektryczny dla każdego z czterech kół, indywidualnie napędzający każde koło, które znajduje się na długim ramieniu (nodze pająka). Jedyny pojazd, który zależnie od ukształtowania
terenu raz koła ma powyżej głowy kierującego a raz poniżej. Według
producenta wjedzie wszędzie… pora to sprawdzić.

JURA 4X4 RACE

Przeprawowa wersja off-roadu. Konkurencja typowo męska
na której najlepiej bawią się ... kobiety. Potężne samochody Nissan
Patrol GR i Toyota Land Cruiser HDJ poradzą sobie z najtrudniejszym
terenem. Wjedziemy na odcinki specjalne rajdowych mistrzostw w
offroadzie. Czasem uczestnicy będą musieli opuścić auta i ubrudzić
się, by zapiąć wyciągarki.
Polecamy grupom dla których walka z
błotem, wodą, stromymi podjazdami i samochodem jest ważniejsza
od przejechanych kilometrów.

JURA LIGHT 4X4 RACE

Spokojniejsza wersja offroadu po Jurze. Malownicze trasy zaprowadzą wszystkich w najciekawsze miejsca na Jurze. Piękne krajobrazy, majestatyczne średniowieczne warownie a wszystko z dala od
uczęszczanych tras.
Polecamy dla wszystkich grup, które chcą zachować czystość odzienia, zwiedzić dużą cześć Jury, ciesząc się spokojną jazdą po bezdrożach.

QUADS 4X4

Quady są wspaniałą propozycją dla wszystkich lubiących
dużą dawkę adrenaliny oraz kontakt z przyrodą. Rajdy czterokołowcami poza utartymi szlakami, techniczne pokonywanie przeszkód terenowych pod czujnym okiem instruktora dostarcza przyjemnej dawki adrenaliny.

SPIS TREŚCI
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WYCIECZKI ROWEROWE

Jura to raj dla rowerzystów, to pewne. W swojej ofercie mamy
kilka w pełni przygotowanych tras o różnej długości i stopniu trudności. Wszystkie prowadzą wśród, wzgórz, skał, zamków i jaskiń. My
zapewniamy wysokiej klasy rowery górskie, kaski, profesjonalnego
przewodnika oraz samochód serwisowy (tak na wszelki wypadek).
Bez względu czy mamy 1 godzinę czasu czy cały dzień – warto wsiąść na rower a my zadbamy, by było ciekawie.

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM
PIESZE I AUTOKAROWE

Dla grup, które wola bardziej statycznie, spacerowo, bez pospiechu i wysiłku zwiedzić Jurę, proponujemy pieszo – autokarowe
wycieczki z Przewodnikiem. Kilkaset kilometrów malowniczych szlaków, kilka tysięcy skał, 1500 jaskiń, dziesiątki zamków i strażnic, liczne
muzea to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie i nikt nie będzie
się nudził.
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SPŁYWY KAJAKOWE

Jura to co prawda nie Mazury, ale ma swoje rzeki, które wiją
się wśród pięknych krajobrazów.
Liczne meandry, progi wodne, bystrze, unikalne wąwozy i białe
ostańce na brzegu pozwalają cieszyć się spływem i wymagają odrobine wysiłku i uwagi. Naturalnie są też odcinki pozwalające na pełen
relaks.

ŻEGLARSTWO

Regaty firmowe to wspaniała alternatywa dla imprez firmowy. Teambuilding, integracja, adrenalina i wspaniała zabawa w jednym.
Spędzenie czasu pod żaglami to jedna z najlepszych form relaksu
oraz spędzenia czasu we wspólnym gronie. Proponujemy żeglowanie
na kilka sposób: regaty firmowe, podstawy żeglowania, rejs po jeziorze, impreza na wodzie.
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LOT BALONEM

Jedyna okazja, by poczuć prawdziwą wolność i wiatr we włosach. Nigdy nie wiemy gdzie polecimy i gdzie wylądujemy. Zdajemy
się całkowicie na żywioł powietrza i wiedzę pilotów.
Pod nami rzeki, skały, majestatyczne średniowieczne zamki a
nad nami potężny i rozświetlony lampion balonu. Naturalnie lecimy
tam, gdzie zdecyduje wiatr.
W naszej ofercie loty swobodne oraz loty na uwięzi.

DESANT Z LECĄCEGO BALONU

Idealna konkurencja dla osób, które szukają wyjątkowych i
niepowtarzalnych wyzwań. Podczas lotu balonem wychodzimy z kosza i zjeżdżamy na linie na ziemię.

LOTY PARALOTNIAMI

Kto nie chciałby latać swobodnie jak ptak? Paralotnia pozwala
na posmakowanie tego uczucia. Lecimy w tandemie z instruktorem
nad pięknymi terenami. Zdarza się, że ciekawe ptaki lecą tuż koło nas.

LOTY HELIKOPTEREM

Loty helikopterem to jedna z tych atrakcji, która pozostaje na
bardzo długo w pamięci uczestników. „Załoga helikoptera” to 3 osoby
+ pilot.
Helikopter to bardzo widowiskowa atrakcja, tym bardziej, że
miejsce startu i lądowania umieszczone może być tuż przy hotelu.
Podczas lotu przelatujemy nad najpiękniejszymi rejonami i
zabytkami Jury.
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SYMULATORY SAMOCHODOWE

Staniemy się kierowcami rajdowymi. Absolutny TOP w dziedzinie technologii symulacyjnej. Maszyny najwyższej jakości, w których dzięki siłownikom o doskonałych właściwościach kinetycznych,
kierujący doświadcza idealnego odwzorowania sił działających na
kierowcę.
Nasze symulatory zostały wybrane przez US ARMY do szkolenia żołnierzy. Maszyny zostały wyposażone w zestawy 3 monitorów
dla oddania panoramy kabiny samochodu.

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Porwie nas najnowsza technologia. Zadanie do wykonania w
wirtualnej rzeczywistości dostarcza nieznanych dotąd wrażeń.
Uczestnicy za pomocą gogli i kontrolerów ruchu przenoszą się
do świata, którym steruje komputer.

MASZYNA GOLDBERGA

Goście spotkania wezmą udział w performensie tworzenia i
uruchamiania Mechanizmu Goldberga, w którym jedna kulka potrafi
uruchomić całą machinę. Tylko właściwe skonstruowane poszczególnych segmentów pozwoli uzyskać prawidłowo funkcjonujący
układ.
Stworzona przez team maszyna to konstrukcja, która dąży do
osiągnięcia prostego celu, wykonując możliwie najbardziej skomplikowaną drogę i serię czynności. Wystarczy tylko jeden ruch kulki, a
efekt końcowy zaskakuje wszystkich konstruktorów.
Tutaj liczy się przede wszystkim praca zespołowa w tworzeniu i uruchamianiu układu powodującego ruch łańcuchowy.

TELETURNIEJ

To lekki i przyjemny program multimedialny z dużą dawką dobrego humoru. Program ten to dynamiczna podróż przez świat teleturniejów, polskich filmów, śmiesznych reklam i muzyki. Znane konkursy w zaskakującej formie, dowcipne uwagi, taneczne rytmy.
Wesoła rywalizacja między sektorami publiczności to dopiero
początek... Scenariusz show gwarantuje uczestnictwo każdemu z gości, zarówno solo jak i w grupie przyjaciół.

SPIS TREŚCI
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WARSZTATY GARNCARSKIE

tajniki tworzenia naczyń z gliny i pamiątek jurajskich
Tereny jurajskie to miejsce odkrycia najstarszych śladów
człowieka w Europie. W czasach średniowiecznych powstały ORLE
GNIAZDA - linia zamków i twierdz ciągnąca się od Krakowa po Częstochowę.
Będąc na Jurze czuje się ducha tamtych czasów. Własnoręcznie stworzymy pamiątki z Jury podczas warsztatów garncarskich.
Po zakończeniu warsztatów wyroby Uczestników zostaną
wypalone w piecu i po następnie dostarczone do siedziby firmy.

WARSZTATY MINCERSKIE

czyli własnoręczne tworzenie pamiątkowych monet
Niecodzienne rzemiosło przykuwa uwagę i działa na wyobraźnię. Zapraszamy na warsztaty wybijania monet. Mincerz (rzemieślnik, mistrz wybijania monet) wprowadzi Uczestników w arkana sztuki
tworzenia „twardej waluty”.
Podczas warsztatów każdy z uczestników wybije dla siebie
pamiątkową monetę.
Proponujemy przygotowanie indywidualnej matrycy do wybijania
monet (z logo firmy, datą i nazwą imprezy, itp.)

WARSZTATY KANONIERSKIE
czyli jak strzelać z armaty

Wystrzałowa propozycja na wydarzenia firmowe, pikniki i spotkania integracyjne. Warsztaty z przygotowywania wkładu i ładowania średniowiecznych armat. A następnie strzelanie.
Oddajemy 1 strzał na każdą turę warsztatów. W turze może
uczestniczyć dowolna ilość osób. Przy grupach do 10 osób atrakcja
ma formę warsztatów, dla większych grup przybiera formę pokazu z
uczestnictwem widzów.
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DEGUSTACJA PIW JURAJSKICH
piwa z uznanego jurajskiego browaru,
przebojem podbijające Świat

Jeden z jurajskich browarów to uznawany w świecie chmielowych napitków wytwórca. Piwa z Jury cieszą się popularnością wśród
miłośników piw „rzemieślniczych”.
Podczas degustacji poznamy tajniki tworzenia piw i w trakcie
przyjemnych oraz zabaw będziemy mogli poznać smak i aromat najlepszych jurajskich piw.
Uczestnicy otrzymają butelkę jurajskie piwa na pamiątkę!

SZLACHECKIE NAPITKI
degustacja lokalnych nalewek

Komnaty średniowiecznych zamków nie należały do najprzytulniejszych i ciepłych miejsc. Dzielni wojowie niejednokrotnie nie mogli liczyć na luksusy, a przez większą część roku w ojczyźnie raczej
zimno. Sztuka tworzenia napitków była antidotum na przenikające
zimno jesiennych słot i zimowych mrozów.
Przedstawimy najpopularniejsze wśród rycerskiej braci napitki, a Goście używając zmysłów węchu i smaku będą odgadywać co
też stanowi składniki mikstur.

ŚWIAT WHISKY
degustacja i zabawa

Degustacja będzie przeprowadzona w luźnej atmosferze, na
wesoło oraz zrealizowana w postaci konkursów. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i podczas całej degustacji będą brali udział w
konkursach. Grupa, która wygra otrzyma w nagrodę markową whisky.
Konkursy będą dotyczyły filmów, inwestowania w whisky
(gra), oraz zabawy w smaki i aromaty.
Jednocześnie uczestnicy nabędą podstawową wiedzę z zakresu produkcji whisky, regionów whisky oraz rozróżniania smaków i
aromatów.

JURAJSKIE WINNICE
degustacje lokalnych win

Zaprezentujemy uczestnikom wina z jurajskich winnic. Będzie
to odkrywcze doznanie, gdyż cieszą się one uznaniem wśród znawców. Podczas degustacji poznamy tajniki bukietów smakowych, barw
i zapachów. Odkryjemy świat winnic, którymi możemy pochwalić się
w świecie.
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PROGRAMY
TEAMBUILDING

MOUNTAIN RESCUE TEAM
najwyższy POZIOM gotowości

Jura to miejsce wyjątkowo piękne ale i niebezpieczne. Pionowe skalne ściany, głębokie jaskinie, mylne labirynty skał, strome szlaki
górskie.
W hotelowej sali konferencyjnej podczas, krótkiej prelekcji zapoznamy uczestników ze sprzętem ratowniczym i alpinistycznym,
niebezpieczeństwami Jury, pierwszą pomocą. Niestety owocne szkolenie przerwą nam zgłoszenia o kilku wypadkach na Jurze…..Szybkie
przyrzeczenie ratownicze, podział na grupy szturmowe i ruszamy w
teren nieść pomoc.
Ze względu na wypadki wspinaczkowe, jaskiniowe, turystyczne oraz zabłądzenia musimy prowadzić akcję wielotorowo i użyć olbrzymiej ilości sprzętu. Prawidłowa koordynacja, logistyka, podział
obowiązków jest kluczem do sukcesu. A wszystko dzieje się w trudno
dostępnym terenie….

KOD 511

kręcimy kolejny odcinek Przygód Bonda
Grupa podzielona na mniejsze zespoły otrzyma scenariusz
kolejnych Przygód Bonda. Musimy zrobić z tego hit kinowy i kasowy
na skale światową.
Reżyserujemy, przygotowujemy scenografię i charakteryzujemy aktorów. Każdy zespół musi nakręcić kilka scen, które będzie
można złożyć w całość. Scenariusz jest bardzo wymagający. Pomimo, że do dyspozycji mamy elementy scenografii, gadżety do charakteryzacji, kamery, oraz pomoc profesjonalnych operatorów, zadanie
jest bardzo ambitne.
Sceny plenerowe, elementy kaskaderskie, ujęcia w pomieszczeniach. Tylko idealna współpraca i koordynacja działań gwarantuje
sukces produkcji.
Popołudniu montujemy film i zapraszamy na wieczorna premierową galę. Podczas gali okaże się czy mamy hit czy kicz.

SPIS TREŚCI
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EKSTREMALNA PACZKA
Plenerowy program team buildingowy, który zdobył nagrodę
Power Awards i został wybrany najlepszym w programem w Polsce
w kategorii aktywny outdoor.
Grupa podzielona zostanie na mniejsze 6-8 osobowe zespoły.
Każdy zespół ma za zadanie zbudować i zarządzać firmą logistyczną.
W tym celu otrzymuje pewną pule pieniędzy. Zadaniem zespołów jest
przygotowanie do transportu nietypowego ładunku i jego transport w
trudnym terenie oraz finalnie dostarczenie go w stanie nienaruszonym do adresata.
Punkty przeładunkowe znajdujące się na dnie jaskiń i szczycie
skał tylko utrudnią zadanie. Transport powietrzy, lądowy wymaga pomysłu i perfekcyjnej logistyki.
Na każdym etapie można inwestować otrzymane środki w potrzebny sprzęt. Można powiększać majątek firmy lub go tracić przez
błędne decyzje czy opóźnienia w dostarczeniu przesyłki. Wygrywa zespół, który osiągnie najlepszy wynik finansowy firmy.
Powyższy program jest realizowany w najładniejszych plenerach, jest bardzo dynamiczny, angażuje bez wyjątku wszystkich
uczestników zabawy i wymaga ścisłej współpracy.

FOTO CHALLENGE
Grupa podzielona zostaje na zespoły 6-10 osobowe. Każdy
zespół jest właścicielem profesjonalnego studia fotograficznego i
otrzymuje nietypowe zlecenie wykonania zdjęć np. folderu sportów
ekstremalnych, kalendarza jurajskiego lub przewodnika turystycznego.
Do dyspozycji zespołów liczne elementy scenografii i przedmioty do charakteryzacji. Wszystkie zespoły otrzymają profesjonalne
aparaty, statywy, monopody i profesjonalne oświetlenie.
Zlecone zdjęcia będą trudne do wykonania. Wymagają kreatywności, sprawności, poczucia humoru, zaangażowania. Wieczorem podczas wspólnej gali wybierzemy studio, które wykonało najlepsze zdjęcia.
Program uniwersalny może być realizowany w plenerze jak i
w hotelu.

SPIS TREŚCI
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FIAT 126P CHALLENGE
Legendarne samochody, stanowiska warsztatowe, rywalizacja pomiędzy załogami i porywające rajdy. Tak w skrócie wygląda
126p Rally Championship. To nic innego jak wyścigi WRC na popularnych “Maluchach”!
Uczestników podzielimy na mniejsze grupy. Każda z nich dostanie swój box a w nim „malucha”. W programie m.in.:
• zmiana kół na czas
• wiedza o Fiacie 126p
• toczenie kół na czas
• najbardzie pakowny maluch
• holowanie maluch
• design 126p

SPIS TREŚCI

14

IMPREZY TEMATYCZNE

WIECZORY
SPIS TREŚCI

WIECZÓR COUNTRY

Pojedynki rewolwerowców, stukot końskich kopyt, szalone rodeo,
wprowadzą uczestników w świat dzikiego zachodu. W saloonie na
gości czekają liczne konkursy, muzyka country oraz nauka kankana.
Nad porządkiem i prawidłowym przebiegiem zabawy będzie czuwał
charyzmatyczny szeryf.

MROCZNE PODZIEMIA SYCYLII

Mroczne piwnice pełne towarzyskich potyczek i ciemnych interesów.
Zadymiony bar, kasyno oraz tajemniczy Al Capone przeniosą Państwa
w elitarny klimat lat 20-stych. Hazard, brudne pieniądze i gangsterskie
porachunki to codzienność mafijnych rodzin.

TELETURNIEJ SHOW

Światła…kamery…muzyka…3…2…1 zaczynamy show. Multimedialny charakter wieczoru zaskoczy każdego z Państwa. Nie ma, na co
czekać! Teraz liczy się tylko dobra zabawa! Telewizyjny prezenter, burza oklasków, doskonała gra świateł, przeniesie uczestników w świat
znanych teleturniejów i programów telewizyjnych a wszystko to, na
oczach rozbawionej w blasku fleszy publiczności.

NA GÓRALSKĄ NUTĘ

Spokojny wieczór w karczmie przy watrze, zakłóca odgłos strzelających pistoletów. Do karczmy przybywa grupa zbójników. Rozsiadają
się przy stołach, jedzą, piją, nie zwracając uwagi na biesiadników. W
pewnej chwili Harnaś nakazuje gościom, by przyłączyli się do jego
bandy. Każdego czeka prawdziwy góralski chrzest.

BLACK & WHITE

To wieczór tylko w dwóch kolorach. Nic innego nie ma prawa się zdarzyć. Uczestnicy przeniosą się w świat gdzie białe jest białe a czarne jest czarne. Doskonała muzyka, zabawna fabuła oraz „oczywista”
scenografia, stworzą ten wieczór doskonałym.

WIECZÓR PRL

Wieczór PRL to jedna z nielicznych szans aby odbyć podróż w czasie
i przenieść się w czasy „barwnej” młodości. To koncepcja wieczoru,
która pozwoli ponownie stanąć w kolejce, zapisać się do partii, otrzymać kartki na paliwo i dostać wyczekanego fiata 126 P. Doskonała
zabawa, konkursy i ponadczasowy DANCING gwarantują niezapomnianą zabawę.

15

IMPREZY TEMATYCZNE

WIECZORY
SPIS TREŚCI

WIECZÓR OGNIA

Dynamiczne show, łączące ruch sztuk walki oraz piękno ognia. Widowiskowy pokaz wykonany przez tancerzy ognia zawiera w sobie
niezwykłe efekty specjalne zachwycające wszystkich uczestników.
Niesamowita walka pomiędzy wojownikami światła stanie się dla
Państwa niezapomnianym wydarzeniem.

FIREWALKING
CHODZENIE PO OGNIU I SZKLE

To bardzo ciekawy pomysł na spotkanie z prawdziwym fakirem –
człowiekiem pełnym pasji. To właśnie on w żywiołowym tempie
wprowadzi uczestników w tajniki chodzenia po szkle oraz rozżarzonych węglach. Taki wieczór to przede wszystkim ciekawa lekcja pokonywanie samego siebie. Przełamywanie oporów i uświadamianie
sobie, że możemy więcej niż myślimy.
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DYSKOTEKA&KAROKE

W rytm największych muzycznych hitów porwie Państwa na parkiet charyzmatyczny DJ. Nie zabraknie również uwielbianego przez
wszystkich karaoke, które z pewnością porwie wszystkich do wspólnego śpiewu.

COVERS ONE

WOKAL-KLAWISZE–SAKSOFON–GITARA

AKUSTYCZNA–GITARA

KLA-

SYCZNA–SKRZYPCE-AKORDEON

Zespół coverowy to najlepszy wybór na imprezę firmową, Podczas
występów prezentują żywiołowy mix polskich i zagranicznych przebojów. W ich repertuarze nie zabraknie współczesnych hitów z aktualnych list przebojów, a także kultowych melodii z dawnych lat. Cechuje
ich elastyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z
publicznością oraz umiejętność dopasowania się do konwencji imprezy i potrzeb Klienta. Wokalistka zespołu, była m.in finalistką w programie Fabryka Gwiazd, brała udział w programie X-Factor oraz śpiewała w półfinale 4 edycji Voice of Poland.

COVERS TWO

WOKAL + SKRZYPCE – GITARA ELEKTRYCZNA-SAKSOFON – GITARA BASOWA- KLAWISZE- PERKUSJA
To zgrana doświadczona i pozytywną ekipa a to co robią na scenie
sprawia niezwykłą radość słuchaczom. Pozytywną energią oraz przyjacielskim nastawieniem zarazimy każdą publiczność, a zawodowym
wykonaniem i bogatymi aranżami zadowolimy gusta najwybredniejszych słuchaczy.

MUZYCZNA EKSPRESJA

Subtelne, kobiece piękno połączone z siłą muzyki rockowej. Emocje
przekazywane przez klasyczne instrumenty smyczkowe. Fuzja ekspresji i subtelności. Dynamiczne rytmy, doskonały kontakt z publicznością i niezapomniane muzyczne przeżycia. Na początku spotkania
proponujemy lekkie wprowadzenie poprzez muzykę klasyczną. Następnie zaskoczymy gości ostrą muzyką rockową. Istnieje również
możliwość wykonania coverów.
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