Gdzie, kiedy, za ile. Oferta na 2018

Pamiętaj, że na każdym z obozów, warsztatów, kursów gwarantujemy Ci nie tylko podstawowe świadczenia
m.in. nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, ale dodajemy bardzo ważną, zasadniczą wartość: garści
ciekawostek i słowo krajoznawcze, od naszych licencjonowanych przewodników górskich i instruktorów.
Wartościowe znajomości, dobry czas, a potem wspomnienia otrzymujesz w gratisie.

22-26.01, 05-09.02, 19-23.02.2018
Kurs turystyki zimowej w Tatrach. Koszt od 690 zł. Info: http://obozywedrowne.com/zimowe-tatry/
Zasmakujemy w najprawdziwszej zimowej i górskiej przygodzie na obozach wędrownych połączonych z kursem turystyki
zimowej. Tatry świetnie nadają się do nauki, trenowania i utrwalania wiedzy z zakresu podstaw poruszania się zimą po
górskich szlakach. Zdobyta wiedza będzie Wam przydatna nie tylko podczas zimowych wędrówek po polskich górach, ale
szczególnie po górach wyższych, rozleglejszych, po lodowcach na całym świecie. Wartościowe znajomości – gratis!

25.04.2018 – 28.04.2018
Warsztaty Zielarskie w Bieszczadach 1. Koszt 650 zł. Info: http://obozywedrowne.com/warsztaty-zielarskie/
Przybywajcie, a skorzystacie. Zapraszamy na kilkudniowe warsztaty zielarskie w terenie. Nauczymy się m.in. rozpoznawania,
przetwarzania oraz zbierania ziół, korzeni oraz pędów. Zapoznamy się z leczniczym, kulinarnym czy obrzędowym
zastosowaniem ziół. Każdy z Was samodzielnie będzie mógł rozpoznać, zebrać oraz przygotować własną kompozycję ziół.
Chcemy byście zdobytą wiedzę mogli stosować na co dzień, przez wiele lat. Prowadzącym będzie Adam Szary – botanik,
pracownik naukowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, autor publikacji poświęconych tutejszej roślinności, szerokim
możliwościom jej zastosowania, a także powiązań flory z miejscową kulturą i tradycją („etnobotanika”). Adam jest autorem
książek: „Tajemnice bieszczadzkich roślin” oraz „Bieszczadzkie motywy roślinne”.

28.04.2018 – 04.05.2018
Majówka. Bieszczady mniej znane + wycieczka do Lwowa! Koszt 1250 zł. Info: http://obozywedrowne.com/majowka-2018/
Zapraszamy na wyjazd majowy, podczas którego odwiedzimy mniej uczęszczane miejsca w Bieszczadach. Będzie to spotkanie
z przyrodą, historią oraz z ciekawymi osobami. Podczas majówki udamy się na jednodniowy wyjazd do Lwowa, gdzie z
przewodnikiem zwiedzimy najciekawsze zakątki tego niezwykłego miasta. Energetyczne polsko – ukraińskie 7 dni. Będziecie
zadowoleni!

06.05.2018 – 12.05.2018
Joga Na Szlaku. Tatry. Koszt 1495 zł. Info: http://obozywedrowne.com/joga-na-szlaku/
Proponujemy Wam wędrowne spotkania na najpiękniejszych szlakach polskich gór, które będą połączone z praktykowaniem
jogi. Praktyka jogi podczas wędrówek nie wymaga wcześniejszej praktyki własnej, ani wiedzy o jodze jako takiej. Pomyślana
jest raczej jako idealnie pasujące dopełnienie wędrówki (wywodzące się z sanskrytu słowo joga oznacza „wiązać lub łączyć
się ze sobą”), a jej zadaniem będzie przygotować ciała i umysły uczestniczek i uczestników wędrówek do wysiłku uważnego
wędrowania po górach. A także do regeneracji po. Nie znaczy to oczywiście, że będziemy traktować naszą praktykę jogi po
macoszemu, oj nie.

28.05.2018 – 01.06.2018
Bieszczadzka Szkółka Jeździecka. Koszt 1200 zł. Info: http://obozywedrowne.com/bieszczadzka-szkolka-jezdziecka/
Wszystkich, którzy chcą od podstaw nauczyć się jeździć konno w terenie górskim oraz przeżyć wyjątkowe chwile zapraszamy
na Bieszczadzką Szkółkę Jeździecką. Przez 5 dni każdy z Was będzie mógł zasmakować konnej przygody w Bieszczadach.
Odbędziemy dwudniowy rajd konny. Będzie dziko, przygodowo, trapersko. Nie będzie hoteli gwiazdkowych. Gwiazdy będą na
niebie.

17.06.2018 – 23.06.2018
Joga Na Szlaku. Tatry. Koszt 1495 zł. Info: http://obozywedrowne.com/joga-na-szlaku/
Proponujemy Wam wędrowne spotkania na najpiękniejszych szlakach polskich gór, które będą połączone z praktykowaniem
jogi. Praktyka jogi podczas wędrówek nie wymaga wcześniejszej praktyki własnej, ani wiedzy o jodze jako takiej. Pomyślana
jest raczej jako idealnie pasujące dopełnienie wędrówki (wywodzące się z sanskrytu słowo joga oznacza „wiązać lub łączyć
się ze sobą”), a jej zadaniem będzie przygotować ciała i umysły uczestniczek i uczestników wędrówek do wysiłku uważnego
wędrowania po górach. A także do regeneracji po. Nie znaczy to oczywiście, że będziemy traktować naszą praktykę jogi po
macoszemu, oj nie.

23.06.2018 – 26.06.2018
Ukraińskie Połoniny. Konny z nauką. Koszt 990 zł. Info: http://obozywedrowne.com/ukrainskie-poloniny-w-siodle/
„Ukraińskie Połoniny w siodle”, to – jak sama nazwa wskazuje – obóz/rajd na którym przemierzać będziemy górskie szlaki w
siodle. To wyjazd, który dostarczy wielu wrażeń i zapadnie długo w Waszej pamięci. Będziemy uczyć się jazdy konnej od
podstaw, pod czujnym okiem instruktorów. Wjedziemy na Ostrą Horę i Połoninę Równą. Widoki na pasma Gorganów,
Świdowca czy Czarnohory potrafią wprawić w zachwyt nie jedną osobę! Będziemy mogli doświadczyć klimatu gór z innej
perspektywy. Poznamy życie lokalnej społeczności w górach, gdzie cywilizacja jeszcze nie zadomowiła się na dobre. Gotowi
na przygodę?

25.06.2018 – 07.07.2018
Tatrzańskimi Szlakami. Koszt 6 dni = 1165 zł, 13 dni = 2330 zł. Info: http://obozywedrowne.com/tatrzanskimi-szlakami/
Zapraszamy na górską przygodę w Tatry – najwyższy masyw górski Polski i centralnej części Karpat Zachodnich, które od lat
fascynują i przyciągają swoją wyjątkowością. Podczas wędrówki, najatrakcyjniejszymi szlakami, zobaczymy piękno oraz
bogactwo przyrodnicze. Będzie to tatrzańska przygoda, na wysokim poziomie, z najładniejszymi panoramami. Obóz
podzielony będzie na dwie części po 6 dni, z dniem odpoczynku, który przypada w połowie tj. w siódmym dniu. Zapisy
przyjmujemy na pełne 13 dni lub na 6 dni.

30.06.2018 – 05.07.2018
Skazani na integrację – wyjazd muzyczny w Biesy. Koszt 970 zł. Info: http://obozywedrowne.com/skazani-na-integracje/
„Skazani na integrację” to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego oprócz wędrówek górskich będziemy dużo śpiewać i grać
na instrumentach. Zaplecze muzyczne zapewni nam Michał Wawryniuk założyciel i kierownik szkoły „Laboratorium szkoła
muzyki”. Oczywiście nie zabraknie wędrówek po Bieszczadach z licencjonowanym Przewodnikiem Górskim. Wyjazd
szczególnie zalecany osobom które lubią śpiewać, poznawać nowe osoby oraz oczywiście chodzić po górach.

05.07.2018 – 09.07.2018
Warsztaty Zielarskie w Bieszczadach 2. Koszt 650 zł. Info: http://obozywedrowne.com/warsztaty-zielarskie-2/
Przybywajcie, a skorzystacie. Zapraszamy na kilkudniowe warsztaty zielarskie w terenie. Nauczymy się m.in. rozpoznawania,
przetwarzania oraz zbierania ziół, korzeni oraz pędów. Zapoznamy się z leczniczym, kulinarnym czy obrzędowym
zastosowaniem ziół. Każdy z Was samodzielnie będzie mógł rozpoznać, zebrać oraz przygotować własną kompozycję ziół.
Chcemy byście zdobytą wiedzę mogli stosować na co dzień, przez wiele lat. Prowadzącym będzie Adam Szary – botanik,
pracownik naukowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, autor publikacji poświęconych tutejszej roślinności, szerokim
możliwościom jej zastosowania, a także powiązań flory z miejscową kulturą i tradycją („etnobotanika”). Adam jest autorem
książek: „Tajemnice bieszczadzkich roślin” oraz „Bieszczadzkie motywy roślinne”.

09.07.2018 – 13.07.2018.
Tatry Wysokie. Słowacja. Koszt 1320 zł. Info: http://obozywedrowne.com/tatry-wysokie-slowacja/
Słowackie Tatry – wyjątkowe, nieuchwytne, magiczne. Józef Nyka, autor kultowych, najlepszych przewodników po Tatrach,
porównując słowackie i polskie Tatry nie miał wątpliwości: „Słowackie Tatry Wysokie są znacznie rozleglejsze i pod wieloma
względami od nich atrakcyjniejsze. Tu wznoszą się wszystkie najwyższe wierzchołki, tu skupiają się najdziksze i
najodludniejsze doliny, tu wreszcie bytuje większość wysokogórskiej zwierzyny”. No to będzie pięknie!
23.07.2018 – 28.07.2018.
Czeskie i polskie Karkonosze. Koszt 1000 zł. Info: http://obozywedrowne.com/czeskie-i-polskie-karkonosze-od-a-do-z/
Tak właśnie zrobimy: nie będziemy się kusić, by w 10 zdaniach wymienić największe atrakcje czeskich i polskich Karkonoszy.
Nie będziemy Was nęcić opisami najładniejszych szlaków, widoków. Opisem wyjątkowych Śnieżnych Kotłów, pięknego szlaku
meandrującej Łaby czy ponad dwustumetrowych kaskad Wodospadu Panczawy (Pančavský vodopád). Wyszukajcie sami w
książkach czy internecie najładniejsze miejsca, szlaki, atrakcje, które trzeba zobaczyć w czeskich i polskich Karkonoszach. A
potem przyjedźcie, by z przewodnikiem górskim zobaczyć jeszcze więcej, a i usłyszeć wiele ciekawostek! Karkonosze –
piękne, „widokowe i alpejskie”. Zapraszamy Was na wyjątkowe spacery, na spotkanie z różnorodnością nietuzinkowych
atrakcji. Na wizytę w najwyższych górach Republiki Czeskiej. Na odwiedzimy Karkonoskiego Parku Narodowego, który wraz z
czeskim Krkonošským národním parkiem stał się częścią przygranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše
(MAB).

04.08.2018 – 10.08.2018.
Tatry Wysokie. Słowacja. BIS. Koszt 1320 zł. Info: http://obozywedrowne.com/tatry-wysokie-slowacja-bis/
Słowackie Tatry – wyjątkowe, nieuchwytne, magiczne. Józef Nyka, autor kultowych, najlepszych przewodników po Tatrach,
porównując słowackie i polskie Tatry nie miał wątpliwości: „Słowackie Tatry Wysokie są znacznie rozleglejsze i pod wieloma
względami od nich atrakcyjniejsze. Tu wznoszą się wszystkie najwyższe wierzchołki, tu skupiają się najdziksze i
najodludniejsze doliny, tu wreszcie bytuje większość wysokogórskiej zwierzyny”. No to będzie pięknie!

04.08.2018 – 10.08.2018.
Ukraińskie połoniny! Koszt 1250 zł. Info: http://obozywedrowne.com/ukrainskie-poloniny/
Może Ktoś z Was będąc w Bieszczadach widział odległe połoniny, które wydawały się piękne, ale i niedostępne? Właśnie tam
jedziemy! Wspólnie przez 7 dni zwiedzimy jedne z najdzikszych gór Europy. Wejdziemy na najwyższy szczyt ukraińskich
Bieszczadów, czyli Pikuj (1407m n.p.m.). Widoki na pasma Gorganów, Świdowca czy Czarnohory potrafią wprawić w zachwyt
nie jedną osobę! Na końcu odpoczniemy w ukraińskiej łaźni termalnej. To obóz, który dostarczy wielu wrażeń i zapadnie
długo w Waszej pamięci! Szykujcie się na przygodę!

13.08.2018 – 18.08.2018.
Czeskie i polskie Góry Stołowe. Koszt 1080 zł. Info: http://obozywedrowne.com/czeskie-i-polskie-gory-stolowe-od-a-do-z/
Morskie dno wydźwignięte ku górze. Największe miasto skalne w Europie Środkowej. Rozbudzające wyobraźnie utwory
piaskowcowe pełne fantastycznych kształtów. Najwyższa wieża piaskowcowa w Europie. Tak najczęściej przedstawia się
krainę, w której spędzimy 6 dni. My zobaczymy coś więcej… Niemało turystów odwiedza Adršpašsko-teplické skály.
Broumovské stěny zaś, to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uniknąć tłumów i w spokoju pooglądać przyrodę, piękne
formacje skalne, głębokie przepaści i wąwozy oraz podziwiać niezapomniane panoramy dalekiej okolicy. No właśnie: liczne
punkty widokowe, to przestrzeń, a z drugiej strony wąskie labirynty. Czeskie i polskie Góry Stołowe. Nietuzinkowe,
niezwykłe, inne od wszystkich. Góry o budowie płytowej. Bardzo rzadkie w Europie i jedyne w Polsce. Przekonacie się i
poczujecie podczas wędrówki, że Góry Stołowe, to o wiele więcej niż znane w Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki. To coś
więcej niż tylko skała. To lasy, przyroda, cisza i historia, która splata. Zobaczymy więcej!

20.08.2018 – 24.08.2018.
Tatry Wysokie z Orlą Percią, Rysami i Mnichem. Koszt 1150 zł. Info: http://obozywedrowne.com/tatry-wysokie-z-orlapercia-rysami-i-mnichem/
Orla Perć to legendarny i najtrudniejszy szlak w polskiej części Tatr. Wejdziemy też na Rysy (2499 m). Dla chętnych niebywałą
atrakcją będzie wejście na legendarnego Mnicha (2068 m). Licencjonowani przewodnicy górscy nie tylko zadbają o nas na
szlaku, ale podczas wędrówki przybliżą wyjątkowość gór, które od lat fascynują i przyciągają turystów. Wędrując
najatrakcyjniejszymi szlakami zobaczymy piękno oraz bogactwo przyrodnicze Tatr. Będzie to tatrzańska przygoda, na
wysokim poziomie, z najładniejszymi panoramami.

25.08.2018 – 29.08.2018.
Bieszczady na dziko. Koszt 580 zł. Info: http://obozywedrowne.com/bieszczady-na-dziko/
Doświadczymy prawdziwego traperskiego klimatu Biesów. Na tym obozie zasmakujemy dawnej turystyki, gdzie z plecakiem,
gitarą i mapą przemierzało się mało uczęszczane rejony gór. Będziemy poruszali się tam gdzie „niedzielny turysta” nie
zagląda. Będziemy wspólnie gotowali na ognisku, myli się w potokach oraz zasypiali, oglądając gwiazdy. Każdy dzień obozowy
będziemy kończyć „czymś dla ducha”. Z dala od cywilizacji, zasięgu i problemów. Cóż więcej pisać – warto!

01.09.2018 – 05.09.2018.
Beskid Niski w pigułce. Koszt 620 zł. Info: http://obozywedrowne.com/beskid-niski-w-pigulce/
Zapraszamy do udziału w obozie po którym docenicie te mało znane góry. Przez 5 dni zapoznamy się z burzliwą historią tych
ziem oraz ich rodowitymi mieszkańcami. Poznamy budownictwo ludowe, dzieje I i II wojny światowej oraz dzikie zakątki
Magurskiego Parku Narodowego. Wieczory to odpoczynek w głębokiej ciszy pod gwiazdami, a czasem rozśpiewany przy
ognisku. Będziecie zadowoleni!

06.09.2018 – 10.09.2018
Warsztaty Zielarskie w Bieszczadach 3. Koszt 650 zł. Info: http://obozywedrowne.com/warsztaty-zielarskie-3/
Przybywajcie, a skorzystacie. Zapraszamy na kilkudniowe warsztaty zielarskie w terenie. Nauczymy się m.in. rozpoznawania,
przetwarzania oraz zbierania ziół, korzeni oraz pędów. Zapoznamy się z leczniczym, kulinarnym czy obrzędowym
zastosowaniem ziół. Każdy z Was samodzielnie będzie mógł rozpoznać, zebrać oraz przygotować własną kompozycję ziół.
Chcemy byście zdobytą wiedzę mogli stosować na co dzień, przez wiele lat. Prowadzącym będzie Adam Szary – botanik,
pracownik naukowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, autor publikacji poświęconych tutejszej roślinności, szerokim
możliwościom jej zastosowania, a także powiązań flory z miejscową kulturą i tradycją („etnobotanika”). Adam jest autorem
książek: „Tajemnice bieszczadzkich roślin” oraz „Bieszczadzkie motywy roślinne”.

09.09.2018 – 15.09.2018.
Joga Na Szlaku. Sudety. Koszt 1495 zł. Info: http://obozywedrowne.com/joga-na-szlaku/
Proponujemy Wam wędrowne spotkania na najpiękniejszych szlakach polskich gór, które będą połączone z praktykowaniem
jogi. Praktyka jogi podczas wędrówek nie wymaga wcześniejszej praktyki własnej, ani wiedzy o jodze jako takiej. Pomyślana
jest raczej jako idealnie pasujące dopełnienie wędrówki (wywodzące się z sanskrytu słowo joga oznacza „wiązać lub łączyć
się ze sobą”), a jej zadaniem będzie przygotować ciała i umysły uczestniczek i uczestników wędrówek do wysiłku uważnego
wędrowania po górach. A także do regeneracji po. Nie znaczy to oczywiście, że będziemy traktować naszą praktykę jogi po
macoszemu, oj nie.

12.09.2018 – 16.09.2018.
Bieszczadzki Rajd Konny. Koszt 1300 zł. Info: http://obozywedrowne.com/bieszczadzki-rajd-konny/
Przez 5 dni będziemy smakować konnej przygody w Bieszczadach. Nie będzie hoteli, laptopów, korków, tłumów. Będzie dziko,
przygodowo, trapersko, przyjemnie i zielono. Dobre wspomnienia w gratisie. Rajd jest przeznaczony dla średnio
zaawansowanych oraz zaawansowanych jeźdźców.

20.09.2018 – 24.09.2018. Koszt 580 zł. Info: http://obozywedrowne.com/
Tropy i ślady zwierząt
Zapraszamy Was na wyjątkowe warsztaty, które poprowadzi Bartosz Pirga – znawca przyrody, pracownik naukowy
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, badający od kilku lat duże drapieżniki. 3 pełne dni terenie. Dzikim terenie.

20.09.2018 – 24.09.2018. Koszt 550 zł. Info: http://obozywedrowne.com/
Warsztaty Fotografii Przyrodniczej
Warsztaty poprowadzi dla nas Mariusz Strusiewicz, mieszkaniec Bieszczad, zwycięzca 7. edycji Wielkiego Konkursu
Fotograficznego National Geographic (zdjęcie w kategorii zwierzęta). Warto, zapraszamy!

06.10.2018 – 09.10.2018.
Bieszczadzka jesień. Koszt 560 zł. Info: http://obozywedrowne.com/bieszczadzka-jesien/
Przez wielu jesień uważana jest za najpiękniejszą porę roku w górach. Jeśli jeszcze nie byliście jesienią w Bieszczadach to czas
nadrobić zaległości. Wyjazd kierujemy do osób, które chcą oderwać się od codziennych spraw, wyłączyć telefon i poznać
nowych ludzi. Na tym krótkim wyjeździe zobaczymy miejsca z których słyną Bieszczady. Zdobędziemy najwyższy szczyt
Tarnicę (1346 m), przejdziemy Połoniny oraz skosztujemy regionalnych trunków. Wszystko to w doborowym towarzystwie.

Uczestnikiem obozu może zostać kobieta i mężczyzna, osoba młodsza i starsza jeśli, po sprawdzeniu czy na dany obóz są wolne miejsca
spełni łącznie następujące wymagania:


Zapisze się na listę via formularz rezerwacyjny http://obozywedrowne.com/



Wypełni, podpisze i przekaże umowę (osobiście, listownie lub mailowo – skan).



Wniesie opłatę, która jest potwierdzeniem udziału w obozie. Wpłat należy dokonać na konto Raiffeisen Bank Polska 69 1750
0012 0000 0000 2891 0778. W tytule wpłaty należy wpisać nazwę obozu oraz imiona i nazwiska uczestników za których dokonuje
się opłaty.

Do zobaczenia na szlaku!

