ABC eventów
w
Hotelu Klimek **** SPA

EVENTY

Animacja laserowa - wykorzystuje technikę, dzięki której na
niewidocznym dla widza ekranie można wyświetlać ruchome, barwne
obrazy; animacja laserowa może być użyta do prezentacji firmowych.
Biesiada przy ognisku z kapelą - wspaniała forma zabawy integracyjnej
w towarzystwie kapeli regionalnej.
Bubble Football - to prawdopodobnie najzabawniejsza wersja
wykorzystania kul sferycznych zwanych Bumper Ball; mecz rozgrywa
się wg normalnych zasad piłki nożnej; zderzenia zawodników powodują
wiele radości wśród kibiców i wzrost adrenaliny u zawodników.
Zawody są bardzo widowiskowe i żywiołowe, ale zarazem bardzo
bezpieczne.

Cross górski - piesze przejście z przeszkodami z punktu A do punktu B;
grupa otrzymuje także zadania do wykonania w trakcie wyprawy; trasa
wiedzie szczytami gór.

Cross rowerowy - wyprawa rowerami po wytyczonej górskiej trasie;
rajd rowerowy wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego
i opanowania techniki związanej z ostrymi zjazdami i podjazdami.
Curling - należy do zespołowych sportów precyzyjnych, jest on
rozgrywany na prostokątnej tafli lodu; gracze używać będą
profesjonalnego sprzętu do gry: ciężkich granitowych kamieni, które są
wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwanego domem.
Degustacja whisky - krótka historia whisky, jak powstaje whisky, a jakie
są najbardziej cenione marki? Jak rozpoznać szlachetność trunku? Tego
wszystkiego dowiedzą się uczestnicy spotkania.
Dorożki - wycieczka dorożkami konnymi po okolicy.
Downhill - jedna z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego
polegająca na indywidualnym zjeździe rowerem na czas po stromych
trasach Wierchomli i Jaworzyny Krynickiej.

Dyskoteka z profesjonalnym DJ - zapraszamy do pubu hotelowego,
gdzie przy dźwiękach największych przebojów muzyki rozrywkowej
spędzą Państwo niezapomniane chwile.
Fotobudka - to aparat samoobsługowy wykonujący serie zdjęć, które po
zakończeniu 4-zdjęciowej sesji od razu są drukowane; daje to możliwość
otrzymania pamiątki w parę chwil po wykonaniu zdjęć!
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Gigantyczne piłkarzyki - w grze, zamiast miniaturowych piłkarzyków
"uwięzionych" przy obracających się drążkach, uczestniczą gracze
przypięci do aluminiowych rur; w grze musi jednocześnie uczestniczyć
12 piłkarzy; każdy z nich może poruszać się tylko wzdłuż rury, do której
jest przypięty.
Golf - Pole golfowe Golf Resort Black Stork Wielka Łomnica - jest
usytuowane po słonecznej części Tatr Wysokich. 27 dołkowe pole
zajmuje obszar 120 ha. Pole golfowe wraz z infrastrukturą spełnia
najwyższe standardy pola mistrzowskiego.
Gra miejska - gra, która wykorzystuje przestrzeń jako jeden
z elementów rozgrywki; pozwala na aktywny, niekonwencjonalny
sposób zwiedzania regionu.
Hokej na lodzie - to szybkość, emocje, adrenalina, rywalizacja; turniej
hokeja na lodzie to atrakcja możliwa do zrealizowania również dla osób,
które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tym sportem. Pełne,
profesjonalne wyposa ż enie umo ż liwia pocz ą tkuj ą cym oraz
zaawansowanym łyżwiarzom poruszać się bezpiecznie po tafli lodu,
a upadki nie niosą ze sobą bólu tylko dużą dawkę śmiechu.
Karaoke - z góralskim wodzirejem i dancingiem
Konna jazda - oferujemy instruktaż jazdy konnej na wszystkich
poziomach zaawansowania. Nauka obejmuje zajęcia na ujeżdżalni,
a także jazdę po górskich szczytach i szlakach.
Kulig biały lub zielony z pochodniami - przejażdżka saniami lub
dorożkami Doliną potoku Szczawnika.
Nordic walking - rytmiczny marszowy spacer z kijami; odpowiedni dla
każdej grupy wiekowej; organizujemy wyjścia indywidualne i grupowe
wraz z instruktorem.
Off road - prawdziwy rajd samochodem terenowym po okolicznych
bezdrożach, pod okiem instruktora, zapewni maksimum pozytywnych
emocji!

Ognisko - z pieczeniem świni lub barana.
Paintball - niezwykle emocjonująca gra zespołowa, w której strzela się
do przeciwników kulkami z farbą. Bardzo ważne jest w niej: celne oko,
pewna ręka, ale przede wszystkim idealna współpraca i komunikacja w
zespole oraz przygotowanie odpowiedniej strategii działania.

Paralotnie - jednodniowy kurs; kilka godzin zajęć na świeżym
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powietrzu, zakończone w sprzyjających warunkach pogodowych,
samodzielnym lotem na paralotni.

Pokaz baristyczny - cudownie pachnaca kawa, filigranowe filiżanki
i mnóstwo ciekawych informacji na temat "czarnego złota", z którego
przygotowuje się najpopularniejszy napój świata. Uczestnicy będą mieli
okazję poznać tajniki różnych technik parzenia kawy oraz form
ozdabiania gotowego napoju.

Pokaz barmański - zapierające dech w piersiach sztuczki barmańskie,
żonglerka butelkami, latające szklanki, a w efekcie końcowym
wyśmienite koktajle przygotowane w efektownym stylu flair!

Przeprawa rzeczna przez Poprad - linowa tzw. tyrolka lub linowopontonowa.

Quady - jazda w terenie lub po torze.
Rowerowe wycieczki szlakami o zróżnicowanym stopniu trudności każdy rowerzysta, niezależnie od wieku i stopnia wytrenowania,
znajdzie tu coś dla siebie; trasy rowerowe umożliwiają zwiedzanie
najciekawszych zabytków regionu.

Segway HT - to jedne z najbardziej niezwykłych pojazdów na świecie.
Dwuśladowy, dwukołowy pojazd elektryczny, idealny dla osób
mających zamiłowanie do bezdroży i ekologii.

Skutery śnieżne - prawdziwa górska wyprawa na skuterach śnieżnych,
podczas której podziwiając piękne widoki przemieszczać się będziemy
po specjalnie wytyczonych trasach.

Spływ pontonowy oraz kajakami Doliną Popradu - to znakomity
pomysł dla wszystkich osób, które lubią przygodę i nie wiedzą jak
wykorzystać swój wolny czas.

Strzelnica myśliwska - w pełni zautomatyzowana strzelnica pozwala
rozegrać 6 konkurencji pełnego wieloboju myśliwskiego; tu można
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie z broni obiektowej, śrutowej,
kulowej, krótkiej czy KBKS; strzelnica spełnia wszystkie kryteria
bezpieczeństwa.

Survival - prawdziwa przygoda, której celem jest zdobywanie wiedzy
i umiejętności dotyczących przetrwania w ekstremalnych warunkach.
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Teambuilding - celem tej aktywności jest skuteczne budowanie
i integrowanie zespołu, rozwijanie umiejętności współpracy pomiędzy
tymi, którzy ten zespół tworzą:
- „Architekci 3D” - to propozycja, która szczególnie mocno może
zainteresować ludzi pracujących w branży budowlanej, architektów,
informatyków czy konstruktorów. - Kręcenie teledysków - ciekawa
integracja w rytm najbardziej znanych utworów z list przebojów.
Zespoły stworzą własny teledysk od podstaw, zaczynając od
scenariusza, poprzez wybór wokali, tancerzy, muzyków, dobór
kostiumów i rekwizytów, aż do rewelacyjnego wykonania.
- „Team mobile” - plenerowa gra konstrukcyjna! W zajęciach może brać
udział dowolna ilość kilkuosobowych Teamów. Każdy Team przed
przystąpieniem do konstruowania własnego pojazdu, na specjalnie
przygotowanym stelażu będzie musiał wykonać serię zadań
pozwalających na uzyskanie bonów na zakup elementów do budowy.
- „Wygraj w Minutę” - to program opartej na teleturnieju: "Milion
w Minutę"; to bardzo atrakcyjna opcja dla każdej grupy i firmy,
niezależnie od branży w jakiej działa.
- Warsztaty kulinarne - impreza kulinarna może wyjść poza swą
podstawową formę: wspólnego gotowania, oceny i degustacji; po
nadaniu jej tematu przewodniego oraz ubraniu w scenariusz nabiera ona
głębszego sensu i specyficznego charakteru.
Trekking górski - wyprawa górskimi szlakami wraz z przewodnikiem.
Wieczory tematyczne - polecamy jako idealny pomysł na wyjątkową
atrakcję podczas pobytu w Hotelu. Duża dawka humoru i szalonej
rozrywki. Wśród naszych propozycji znajdują się: „Wieczór góralski”,
„Biesiada bawarska”, „Cudowne lata'60”, „Moulin rouge”, „Na
celtycką nutę”, a także:
- „Agent 007 jutro nie umiera nigdy” - wieczór tajemnic, zagadek
i szpiegowskich porachunków; świat wpływowych, wywiadowczych
elit, pięknych kobiet i szybkich samochodów; wstęp na tajne spotkanie
agentów tylko dla wybranych...
- „Aloha” - hawajskie party - magiczny, niepowtarzalny wieczór na
hawajskiej plaży; girlandy egzotycznych kwiatów i wielobarwne
drinki…
- Bollywood party - wieczór orientalny wprowadzi do magicznego
świata, odmiennego i tajemniczego, pełnego kolorów, muzyki i tańca.
- „Mafia show - prohibicja” - w mieście panuje chaos, walka o wpływy
jest bardzo wyrównana; Boss zwołuje tajne spotkanie, a jego Consigliere
już zadbał o wszystkie szczegóły; jak zawsze nie zabraknie mocnego
alkoholu, aromatycznych cygar z przemytu, dobrej jazzowej muzyki,
pięknych kobiet i mamiących obietnicą wygranej stołów do black Jacka
i ruletki.
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- Wieczór brazylijski - „Gdy mówisz Samba - myślisz Karnawał”, gorące
rytmy piękne tancerki, barwne stroje, feeria zmysłów i wrażeń. Jedyny w
swoim rodzaju, niezapomniany wieczór, wypełniony słońcem, muzyką
i oczywiście …sambą.
- Wieczór country - na dalekim Dzikim Zachodzie wieczorami
miasteczko pustoszeje, wszyscy spotykają się w salonie, kowboje,
rewolwerowcy, zbiegli bandyci, damy do towarzystwa, a nawet Indianie.
Whisky leje się strumieniami, a strzelaniny są na porządku dziennym,
klimatu dopełnia muzyka country.

Wizaż i stylizacja - piękno zewnętrzne to jeden z aspektów szczęścia w
życiu; warsztaty skierowane są do tych osób, dla których styl i szyk to
ważne elementy, którzy dbając o swój wygląd zewnętrzny chcą lepiej
czuć się sami ze sobą i efektywniej prezentować innym; oferujemy zajęcia
praktyczne oraz teoretyczne z zakresu makijażu i stylu.
Wycieczki autokarowe - proponujemy wycieczki po Sądecczyźnie
(m.in. Kamianna z centrum apiterapii), śladami Łemkowszczyzny oraz
atrakcje pobliskiej Słowacji.
Zajęcia linowe - oferta zajęć motywacyjno-integracyjnych w oparciu
o alpinistyczne techniki; zajęcia prowadzone są przez doświadczoną
kadrę w okolicznych lasach i w pobliskim parku linowym.
Zawody narciarskie i snowboardowe - w pełni profesjonalne zawody
na bardzo dobre przygotowanych trasach zjazdowych: koszulki
startowe, elektroniczny pomiar czasu, nadzór sędziowski, puchary,
medale i dyplomy dla uczestników.
Zawojska baciarka - impreza ma formę staropolskiej biesiady i jest
wspólną zabawą ceprów i górali; zabawa pod wodzą zbójników i góralek
prezentuje folklor góralski.
Zorbing - zabawy na wiele sposobów w plastikowej, nadmuchanej,
wykonanej z wysoce odpornych materiałów, podwójnej kuli zwanej
"zorba"; do najpopularniejszych należą: staczanie się ze stoku oraz tory
przeszkód, slalom równoległy i gra strategiczna.
Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu
tel.: + 48 18 477 82 22
email: marketing@hotel-klimek.pl

Zapraszamy do kontaktu!

