TRASA TYROLSKA

outdoor

20 zł - 30 zł

1 – 20 osób

czas zależny
od ilości osób

MIEJSCE
trasa tyrolska na terenie Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl

KOSZT OD OSOBY
JEDNO PRZEJŚCIE

20 zł/osoba

PRZEJŚCIE TRASY Z INSTRUKTOREM

30 zł/osoba

Na życzenie organizujemy ognisko z kiełbaskami / obiad podczas zajęć
oraz transport, szczegóły ustalane indywidualnie.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB do 20
W przypadku grupy powyżej 20 os. istnieje możliwość przeprowadzenia atrakcji w dłuższym
wymiarze czasowym lub rozłożenia zabawy na dwa dni.

OPIS ZABAWY
Trasa tyrolska to idealne uzupełnienie imprezy integracyjnej organizowanej na Półwyspie Lipa.
Trasa tyrolska podzielona jest na 3 części:
zjazd tyrolski 120m + pięć przeszkód + zjazd tyrolski 110m.
Pierwsza część (zajazd tyrolski o długości 120 metrów) rozpoczyna się tuż przy restauracji letniej
Półwyspu Lipa i przebiega nad taflą jeziora (start z wysokości 7 metrów nad ziemią i ponad 15 nad
powierzchnią wody). Koniec tej części trasy znajduje się na małym cyplu półwyspu. Tam na wysokości
6 metrów rozpoczyna się ciąg pięciu przeszkód linowych – druga część trasy. Trzecim elementem
trasy jest powrotny zjazd tyrolski (około 110 metrów), który prowadzi do punktu startu.
Nietuzinkowe widoki połączone z zastrzykiem adrenaliny, dostarczą wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci.
Zjazd tyrolski przeznaczony jest dla wszystkich, którzy posiadają minimum 140 cm wzrostu,
ważą mniej niż 120 kg i lubią dobrą zabawę.

PRZEBIEG
1.
2.
3.
4.

Opłata za zjazd u instruktora.
Zapoznanie się z regulaminem zjazdu i wypełnienie oświadczenia.
Test na trasie szkoleniowej.
Pokonanie trasy samodzielnie lub przy udziale instruktora.

*Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety imprez integracyjnych, przykładowe oferty na stronie
www.sparker.pl w dziale GRUPY INDYWIDUALNE, zapraszamy.
**Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy np. wprowadzenie przerwy obiadowej.

