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szlakiem WATAHY



Dzień I  - 28 maja 2021 

Indywidualne przyjazdy  do hotelu Skalnego*** 
Hotel Skalny Spa Bieszczady położony jest na skale pośród malowniczych Bieszczad, nad pięknym Jeziorem 

Solińskim. Obiekt dysponuje spa z basenem, sauną półsuchą, suchą sauną solną, kabiną na podczerwień, łaźnią 

parową, wanną z hydromasażem i tarasem. 

Hotel Skalny Spa oferuje eleganckie pokoje oraz bezpłatny dostęp do WiFi. Większość pokoi zapewnia balkon, a 

niektóre pokoje obejmują przestronny taras z widokiem na Jezioro Solińskie. 

Wszystkie pokoje w hotelu Skalny wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych i mieszczą 

łazienkę. Większość pokojów oferuje taras lub balkon oraz widok na jezioro. 

W hotelu do dyspozycji Gości jest przechowalnia sprzętu narciarskiego i wypożyczalnia rowerów. Na miejscu 

znajduje się sprzęt do grillowania oraz plac zabaw dla dzieci. W wolnej chwili można zagrać w bilarda. 

Elegancka restauracja serwuje rozmaite potrawy kuchni polskiej i europejskiej oraz przeróżne wina. Zaplecze 

gastronomiczne hotelu obejmuje także bar. 

Hotel Skalny Spa Bieszczady znajduje się w cichej, zielonej okolicy. Jest on oddalony o 700 metrów od kortów 

tenisowych oraz o 1,2 km od przystani promowej na rzece. Na miejscu znajduje się też bezpłatny prywatny 

parking. 

Od 16:00 Zameldowanie Gości w pokojach 2 osobowych typu standard  

Czas wolny na SPA 

Aperitif powitalny w Pubie hotelowym Czarne Złoto 
Wystrój PUB-u nawiązuje do starych kopalni ropy naftowej, które faktycznie do 
dzisiaj funkcjonują w Bieszczadach 

Kolacja Regionalna  
6 godzinny OPEN BAR (wino, piwo, wódka, whisky, napoje bezalkoholowe) 

Wprowadzenie do tematu Szlakiem Watahy  - trailer filmu Watahy 
Opowieści z planu 

Nocleg

WSTĘPNA agenda „Szlakiem Watahy”



Hotel Skalny ***



Hotel Skalny ***



Hotel Skalny ***



Industrialny Pub Czarne Złoto



Dzień II - 29 maja 2021 

Śniadanie w restauracji hotelowej 

Czas wolny na w strefie SPA z krytym basenem, kompleksem saun i jacuzzi 

Lunch na tarasie z widokiem na Solinę (woda, kawa/herbata) 

Wyjątkowe Regaty Wędrowne na prestiżowych Jachtach  Maxus 28. 
Nauczymy Was podstaw żeglarstwa, odkryjemy „Tajemnic Soliny” i historii 
wysiedlonych wsi na dnie jeziora. Popłyniemy w rejs do Pustelnika Brossa w 
najbardziej dziki zakątek Soliny 

Powrót o zachodzie słońca wprost do Tawerny portowej  

Kolacja (woda, kawa, herbata, 1/2 but. wina na osobę) 

Degustacja 4 rodzajów win karpackich, degustacje poprowadzi Sommelier 

Nocleg

Regaty 







Dzień III - 30 maja 2021 

Śniadanie w restauracji hotelowej 

10:00 Odprawa, omówienie programu 

ETAP I  - SZLAKIEM WATAHY  OFF Road 4X4 
Samochodami terenowymi wyruszymy w nieodkrytą krainę. Na trasie czekać na nas będą 
naturalne przeszkody terenowe, przemierzymy dolinę Sanu, przeprawiać się będziemy przez 
rzekę oraz wjedziemy na szczyt monumentalnych kamieniołomów w Bóbrce. Odwiedzimy 
miejsca gdzie kręcony był kultowy serial WATAHA. Tym razem będziecie musieli jednak 
współpracować, odnaleźć trasę i bak z paliwem oraz zbudować przeprawę przez wąwóz. 
Samochody terenowe to tylko jeden ze środków lokomocji, jakimi przemierzać będziecie 
Bieszczady… 

ETAP II SPŁYW PONTONOWY SANEM  
Kręta rzeka pełna pstrągów, dziki zwierz ukryty w zaroślach i szum wody z tym przyjdzie nam 
się zmierzyć podczas spływu... Popłyniemy pontonami przez najbardziej dziki fragment rzeki 
San… 

W ciągu dnia lunch w formie cateringu nad brzegiem Sanu z napojem 

Ok. 17.00 Powrót do hotelu  

Czas wolny na relaks w SPA 

20:00 Regionalna biesiada przy Wielkim Ognisku ze wspólnym przygotowywaniem 
„kociołka husulskiego” i wędzeniem wędlin  

4 godzinny open bar (wino, piwo, wódka, whisky, napoje bezalkoholowe) 

Nocleg 

Przygoda w terenie







Dzień IV - 31 maja 2021 

Śniadanie w restauracji hotelowej 
Pożegnanie  Gości 

Wyjazd z hotelu

Pożegnanie  



Dzień IV 

Śniadanie w restauracji hotelowej 
Pożegnanie  Gości 

Wyjazd z hotelu 

Pożegnanie  
Hotel Skalny *** - położenie 



Cena & Warunki
CENA PROGRAMU ZAWIERA:       
           
- Przygotowanie i opracowanie programu, 
- Nadzór nad jego realizacją, 
- Obsługa 1 pilota Wycieczek z Biura NOWAK ADVENTURE TRAVEL, 
- Przy większej ilości uczestników będzie do dyspozycji 2 pilotów, 
- Zameldowanie w pokojach  2 dwuosobowych, 
- Pełne wyżywienie z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, open bary 
- List powitalny w każdym pokoju, 
- Atrakcje uwzględnione w programie,  
- Zawieszki na bagaż, 
- Powiadomienia SMA’owe dla uczestników dot. realizacji programu, ewentualnych 
jego bieżących zmian itp. 
- Dostęp do Platformy internetowej za  pośrednictwem   komputera/tabletu/
smartfona  zawierająca agendę, informacje dot. pogody, zdjęcia z wyjazdu itp., 
- Ubezpieczenie Uczestników. 

CENA PROGRAMU NIE ZAWIERA: 

- Pozostałych świadczeń nieobjętych niniejszą ofertą, 
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego, 
- Pokoju oraz programu dla przedstawiciela Delivry oraz dla Pani Iwony, 
- Zabiegów SPA 
- Napiwków 

Cena za osobę w pokoju dwuosobowym - 3000 ,-PLN 



Panel dla Uczestników podróży 

Każdy uczestnik otrzymuje login i hasło przed wyjazdem, do 
specjalnie przygotowanej aplikacji internetowej, gdzie może na 
bieżąco śledzić: 
1. pogodę na miejscu 
2. agende programu dzień po dniu 

Każdy ma dostęp do: 
1. specjalnie wyselekcjonowanych przepisów kulinarnych 
2. mapy podróży 
3. galerii zdjęć z podróży 
4. informacji praktycznych przed wyjazdem



„Pierwszym warunkiem zrozumienia 
obcego kraju jest powąchanie go” 

Rudyard Kipling



zapraszamy

Nowak Adventure® Travel Sp. z o. o.  
Aleja Niepodległości  

81-822 Sopot 

info@nat.travel 
www.nat.travel 
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