
Zabawa i integracja

Kasyno
Niepowtarzalna atmosfera, profesjonalni krupierzy, stoły do gry: 
Ruletka, Black Jack ( wersja podstawowa ). Istnieje możliwość 
rozszerzenia zabawy o dodatkowe stoły oraz zamówienia 
dodatkowych elementów do gry  ( stoły, pieniądze z logo firmy, 

pokazy taneczne, tematyczne gadżety dla uczestników ). Cena ustalana 
jest indywidualnie. 

Symulator rodeo
Symulator rodeo stanowi świetny dodatek do imprez 
plenerowych, grillowych i bankietowych. Konkurs prowadzi 
osoba przebrana w stroju kowboja, dla najlepszego jeźdźca 
przewidziana jest nagroda. 
Koszt 1 500 zł/ 3 godz.

Strzelnica-wiatrówki i łuki
Rozbudowana strzelnica, na której znajdują się trzy stanowiska 
strzelnicze i dwa stanowiska łucznicze. Uczestnicy konkursu 
mają możliwość strzelania do tarcz, magnetycznych kaczek i do 
tarcz biathlonowych. Wytrwali mogą spróbować swych sił w 
strzelaniu do ruchomego celu.

                Koszt 1 400 zł/3 godz. 

Symulator myśliwski
Polowanie na dziki, kaczki, świstaki, strzelanie do rzutek lub 
różne treningi dla strzelców wyborowych wszystko w turnieju o 
"złotą kaczkę" z atrapy broni ( wiązką lasera ) do obiektów na 
ekranie. Uwaga! Zabawa musi odbywać się w zamkniętym, 
zaciemnionym pomieszczeniu. 

     Koszt 800zł/ 3 godz.

Konkurs wędkarski*
Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość organizacji 
konkursów wędkarskich. Wszelkie ustalenia kosztów i 
organizacji konkursu, tworzone są indywidualnie dla każdej 
grupy.



Konkursy sprawnościowe
Zabawa integracyjna dla grup, w której skład wchodzą:
piłowanie belki na czas, bieg w workach jutowych, rzut podkową 
do celu, przeciąganie liny, bieg farmera ( trzyosobowe grupy 
pokonują trasę w trzyosobowych spodniach ), rzut ziemniakiem 
do kosza, bieg wściekłego psa.

                Koszt 1 400 zł

Quady
Jazda czterokołowcami na torze dla quadów, przygotowanym 
tak, aby wykazać się mogli doświadczeni kierowcy i amatorzy.
Koszt 180 zł/godz. Quad

     

Offroad
Duża dawka adrenaliny podczas jazdy Mercedesem G klasse 
jest nieunikniona. Samochód pokona każdą przeszkodę – 
wzniesienia, koleiny, pola piachu. Posiadamy 4 mercedesy.
Koszt 300 zł/ godz/mercedes ( max 28 osób )

Spływy kajakowe*
Wypożyczamy kajaki na spływy kajakowe malowniczym 
odcinkiem rzeki Drwęcy. Uczestnicy spływu dowożeni są z 
Osady Karbówko na początek trasy i wyposażeni w niezbędny 
sprzęt ( kajak, kapok, wiosła ). 
Spływy odbywają się na dwóch trasach:

     Golub-Dobrzyń – Osada Karbówko ( 3 – 4 godz. )
                Olszówka – Osada Karbówko ( 2- 3 godz. ) 
                Koszt 70 zł kajak ( dwuosobowy )

Jazda konna
Na terenie Osady znajduje się stadnina. Posiadamy kilkanaście 
koni. Korzystać z jazdy konnej mogą zarówno zaawansowani 
jak i początkujący amatorzy tej dyscypliny sportu.
Koszt 50,00zł/h

Przejażdżka bryczką*
Proponujemy Państwu przejażdżki dwiema stylowymi 
bryczkami po malowniczej okolicy.
Koszt 80 zł/godz/bryczka ( max 7 osób )

Kulig*
W okresie zimowym proponujemy kuligi z zaprzęgiem konnym 
z saniami ( max 9 osób ) lub sanie ciągnięte przez samochód 
terenowy ( Mercedes klasy G )
Koszt  100 zł/pół godz./sanie

      150 zł/godz./sanie



Turniej tenisa stołowego
Posiadamy cztery stoły do ping-ponga Galrando Olimpic. 
Miłośnicy tej formy zabawy na pewno rozegrają przy nich nie 
jeden zacięty mecz.
Koszt 100,00zł/stół/4h

Turniej piłkarzyków stołowych
 'Euro Liga’

Dysponujemy dwoma stołami do piłkarzyków, na których można 
rozgrywać wiele zaciętych meczy. 
Koszt 300,00zł/stół/4h

Dart
Oddajemy do dyspozycji dwie tarcze do darta. To świetna zabawa, 
którą można przeprowadzić niezależnie od pogody.
Koszt 50,00zł/szt/dzień

Konsola Nintendo Wii
Jazda na nartach, łowienie ryb, taniec, ćwiczenia . Przenosimy się do 
zupełnie innej rzeczywistości. Wspaniały dodatek i wyśmienita zabawa 
podczas kolacji i bankietów.
Koszt 300zł/3 godz każda następna godzina 50 zł.

Korty tenisowe*
Dwa, w pełni profesjonalne, oświetlone korty tenisowe o 
nawierzchni z mączki ceglanej.  Dysponujemy automatem 
wyrzucającym piłki, który może być dobrym narzędziem do 
treningu lub umożliwi grę w przypadku braku sparingpartnera.
Koszt 20,00zł/h/kort

Bilard
Miłośników spotkań w gronie kameralnym zapraszamy do gry 
w bilard. Dla grup powyżej 15 osób, zorganizujemy turniej. 
Nagrodą dla zwycięzcy jest puchar i dyplomy.  Posiadamy 3 
stoły bilardowe.
Koszt 10,00zł/osoba

Boule
Dwie drużyny ( po 2/3 graczy w drużynie ) rywalizują między 
sobą w dorzuceniu kul do okręgu o średnicy 35-50 cm. Świetna 
zabawa w słonecznie dni. 
Koszt 20,00zł/2 godziny



Minigolf
Minigolf jest ciekawą grą zapewniającą rozrywkę uczestnikom 
bez względu na wiek. Nie wymaga pośpiechu, ponieważ nie 
liczy się czas tylko liczba wykonanych przez zawodników 
uderzeń. Zachęcamy do rozgrywania turnieju w grupach 
powyżej 15 osób,zwycięzca zostanie nagrodzony pucharem.

                Koszt 10,00zł/osoba

Skipak
W Skipak-u ( Toruń ) niezależnie od pory roku i pogody można 
uczestniczyć w zajęciach szkółki narciarskiej, uczyć się i 
doskonalić swoje umiejętności narciarskie i snowboardowe, 
poprawiać kondycję. To idealne miejsce zarówno na rodzinny 

wypoczynek, firmową integrację, czy też samodzielny intensywny trening. 
Ceny dla grup ustalane są indywidualnie.

Ściana wspinaczkowa
Dmuchana ściana wspinaczkowa, świetna zabawa podczas 
imprez plenerowych.
Koszt 2 400 zł

Gigantyczne piłkarzyki
Gigantyczna wersja  "barowych" piłkarzyków, w której grają  ze 
sobą dwie 7-mio osobowe drużyny. Każdy z zawodników 
przymocowany jest na stałe do swojego stanowiska i może 
poruszać się tylko na boki.                
Koszt 2 200 zł

Balon " na uwięzi" lub przelot balonem
Osada Karbówko położona jest w malowniczej dolinie Drwęcy. 
Proponujemy Państwu podziwianie tego pięknego krajobrazu 
podczas lotu balonem lub z balonu trzymanego "na uwięzi".
Cena ustalana jest indywidualnie

Zorbing
To rodzaj sportu ekstremalnego, w którym staczamy się w 
wielkiej dmuchanej kuli lub pływamy w niej po stawie. Zabawa 
jest świetną atrakcją podczas imprez w plenerze. 
Zorbing z rampą 3 400 zł 

     Koszt 1 600 zł

Zapasy Sumo
Zawody nawiązujące do zapasów sumo. Goście w specjalnych 
kostiumach próbują wypchnąć się nawzajem z maty lub 
przewrócić. Zabawa cieszy się dużym zainteresowaniem 
podczas imprez plenerowych, grilli. 
Koszt 1 650 zł



Paintball
Zabawa, która zapewnia dużą dawkę adrenaliny i zmusza do 
podejmowania szybkich decyzji oraz do współpracy. 
Zapewniamy strój oraz sprzęt potrzebny do gry. 
Koszt 95 zł/osoba (minimum 10 osób )/300 kulek - osoba

Zajęcia terenowe na żwirowni
Indywidualnie dobrany dla grupy pakiet zajęć terenowych na 
żwirowni. Proponujemy m.in. Offroad, Pole minowe, Paintball, 
Strzelnica dla wiatrówek. Cena jest zależna od ilości osób.

Szkolenie Survivalowe
 „Wiedza całego świata nie przyda się na nic jeśli zabraknie 
woli przetrwania” Wiele scenariuszy dynamicznych zestawów 
zabaw i gier integracyjnych często w sytuacjach 
ekstremalnych.

       Koszt do 3 godzin 130 zł/osoba
       do 8 godzin 170 zł/osoba

Zajęcia alpinistyczne
Zajęcia sprawnościowe na wysokości , w których goście zmagają się 
z wieloma utrudnieniami, dodatkową atrakcją jest przeprawa przez 
rzekę Drwęcę. Proponujemy również zjazd na tyrolce z wieży 
widokowej w Osadzie Karbówko.
Cena dla grup do 40 osób 4 200  zł

             Cena dla grup powyżej 40 osób ustalana indywidualnie

Pokazy z udziałem uczestników

Pokaz wyrobu białej kiełbasy
Niepowtarzalny aromat świeżo zmielonego mięsa i przypraw 
urzeknie wszystkich smakoszy wędlin. Dlatego zachęcamy do 
wzięcia udziału w pokazie jak również degustacji świeżo 
przyrządzonej kiełbasy. Każdy z uczestników dostaje 
certyfikat.

Koszt 90,00zł/os ( minimum 10 osób )

Pokaz wyrobu piernika
Pokaz wypieku piernika z poznaniem jego historii, poznaniem 
aromatów różnorodnych przypraw. Goście mają również okazję 
własnoręcznie przygotować ciasto i kształt swojego wypieku. 
Upieczone i zapakowane pierniki zostają wręczone gościom.  
Koszt 45 zł/osoba ( minimum 10 osób )

Pokaz taneczny
Pokaz tańca o dowolnym charakterze urozmaici każdą imprezę. 
Proponujemy : taniec brzucha, towarzyski, nowoczesny, salsę, 
taniec erotyczny. Pokazy można wzbogacić o naukę tańca dla 
gości. Cena ustalana jest indywidualnie.  



Napad chłopów karbowieckich
Kilka osób z grupy zostaje porwanych, reszta osób bierze udział 
w licznych konkurencjach, baby karbowieckie uczą znanego tu 
tańca. Zabawa integracyjna idealna na grille i bankiety. Cena 
ustalana jest indywidualnie.

Pokaz Gina Alif-a
Pokaz artystyczny, podczas którego Gin zaszokuje gości min. 
elastycznością swego ciała, tańcem na tłuczonym szkle, 
magicznymi sztuczkami, a to wszystko w towarzystwie węży. 
Koszt 3 200 zł

Pokaz kulinarny
Kto z nas nie jest miłośnikiem dobrego jedzenia? Zapraszamy 
na pokaz Szefa Kuchni połączony z degustacją. Świetne 
urozmaicenie bankietów, imprez plenerowych. Istnieje 
możliwość zorganizowania pokazu kulinarnego kuchni chińskiej. 

     Cena ustalana jest indywidualnie.

Pokaz barmański
W czasie trwania kolacji, grilli czy bankietów idealnie sprawdza 
się barman, który przygotuje dla Państwa gości wspaniałe 
koktajle i drinki. Cena ustalana jest indywidualnie dla każdej 
grupy.

Pokaz Rycerski
Pokazy oręża i walk rycerskich przeniosą gości w inny świat. 
Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie zamku w Golubiu-
Dobrzyniu, w którym  Anna Wazówna – specjalnie dla Państwa 
grupy z pewnością się pokaże. Cena ustalana jest 

indywidualnie.

Pokaz jazdy kaskaderskiej
Pokazy jazdy konnej - jazdę dżigitową i zręcznościową 
zaprezentują państwu wielokrotny Mistrz Europy i Polski w 
jeździe turniejowej oraz asystujący mu członkowie Klubu 
Jeździeckiego. Duża dawka adrenaliny podczas pokazu jazdy 
kaskaderskiej jest nieunikniona. 

                 Koszt 1800zł

Pokaz bębniarski
Pokaz artystyczny oraz warsztaty bębniarskie podczas, których 
goście nauczą się grac na bębnach trzy podstawowe rytmy 
Afryki zachodniej. Cena uzależniona od wielkości grupy.



Pokaz teatru ognia
Niezapomniany, widowiskowy występ tancerzy, podczas 
którego zobaczą Państwo różne sposoby ujarzmiania ognia. 
Cena ustalana jest indywidualnie dla każdej grupy.

Pokaz pirotechniczny
Widowiskowy pokaz sztucznych ogni, który zachwyci Państwa 
gości. Idealne wykończenie  imprez plenerowych, bankietów 
czy kolacji.
Koszt od 2 100 zł

Spektakle i kabarety
Proponujemy Państwu spektakle teatralne, muzyczne oraz 
występy kabaretów. Doskonałe uatrakcyjnienie bankietów i 
grilli. Cena ustalana jest indywidualnie.

Relaks

Chata Solna
Na terenie Osady znajduje się chata solna, w której goście 
mogą korzystać z leczniczych i relaksacyjnych właściwości groty 
solnej. W grocie znajdować się może maksymalnie 6 osób.
 Koszt 80,00zł/45min/Chata Solna

 16,00zł/45min/osoba

Kompleks Mini SPA
Dla gości ceniących sobie relaks nie tylko dla ducha, ale i dla 
ciała,  proponujemy korzystanie z mini SPA. W skład mini SPA 
wchodzą:
Siłownia – zaspokoi potrzeby doświadczonych użytkowników, 
jak amatorów tego rodzaju spędzania czasu wolnego.

               Rolletic- urządzenia do masażu.
               Sauna na podczerwień – posiadamy trzy jednoosobowe kabiny.
               Sauna Fińska – sauna sucha w której swobodnie mogą 

     przebywać 4 osoby.
    Jacuzzi – duża wanna do hydromasażu jest w stanie pomieścić 
    6 osób jednocześnie.
    Basen – na świeżym powietrzu z podgrzewaną wodą i kącikiem 
    jacuzzi czynny w okresie letnim  
    Istnieje możliwość skorzystania z usług masażysty 

               (po uprzednim  uzgodnieniu).                
               Koszt 25,00zł/h/osoba
               na wyłączność – 400 zł/h



Dodatkowo Proponujemy

Karaoke
Śpiewanie ulubionych utworów do profesjonalnych podkładów 
muzycznych. Dla grup istnieje możliwość zorganizowania 
konkursu wraz z nagrodą dla najlepszego wokalisty.

Dokumentacja spotkania 
Sesje fotograficzne lub nagrywanie filmów ze szkoleń, eventów.
Przyjęć okolicznościowych lub bankietów. Montowanie 
teledysków lub filmików krótko metrażowych. Cena ustalana jest 
indywidualnie.

Wodzirej
Wodzirej jest osobą, która poprowadzi Państwa imprezę, 
przywita gości oraz zabawi uczestników według Państwa 
scenariusza.  Cena ustalana jest indywidualnie.

Oprawa Muzyczna
Nic tak nie wprawi gości w dobry nastrój i chęć do zabawy jak muzyka 
„na żywo” podczas kolacji, bankietu czy spotkania.  Do wyboru 
proponujemy Państwu: DJ-a, zespół muzyczny ( jazzowy, bluesowy, 
rockowy i inne ). Cena ustalana jest indywidualnie.

Upominek z Osady
Mogą Państwo obdarować swoich gości atrakcyjną i jedyną w 
swoim rodzaju chatką, w której odnajdą prawdziwe przysmaki. 
Taki upominek z pewnością zostanie długo zapamiętany.
Koszt 90 zł / chatka 

                          55 zł / chatka bez Mioduli

Imprezy tematyczne
Imprezy zorganizowane z dopracowaniem najmniejszych detali 
w duchu jednego tematu. Proponujemy Państwu min. imprezę 
myśliwską, piracką, PRL itp. Cena ustalana jest indywidualnie.

Zwiedzanie
Piesza wędrówka po Toruniu, podczas której zwiedzają państwo 
to zabytkowe miasto, poznają jego historię i posmakują 
słynnych toruńskich pierników. Istnieje możliwość zwiedzania: 
Torunia, Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Szafarni. Cena ustalana 
jest indywidualnie.



Zwiedzanie ekstremalne 
XIX-wieczne forty toruńskie są niewątpliwie jedną z atrakcyjniej-
szych, a jednocześnie mało znanych osobliwości Torunia. Każdy 
bowiem kojarzy miasto z jego starówką, gotyckimi zabytkami, 
piernikami, Kopernikiem. W około 4 godz. poznają Państwo 

najciekawsze z fortów, wejdziemy do miejsc nie odwiedzanych przez 
turystów, z pochodnią w ręku nasi przewodnicy oprowadzą i opowiedzą 
historie nie przekazywane zwykłemu turyście. Cena uzależniona od wielkości grupy.

Rejs po Wiśle*
Godzinny rejs po Wiśle to świetna okazja, aby zobaczyć 
panoramę Torunia i zakochać się w nim. Gwarantujemy 
transport do Torunia, oraz powrotny do Osady Karbówko. Cena 
ustalana jest indywidualnie

Już niedługo oddamy do Państwa dyspozycji 
kolejne atrakcje!!!

Sala kinowo-konferencyjna dla 200 osób
Basen, trzy rodzaje saun, 

fishspa, jacuzzi dla 15 osób, 
gabinety masażu, sale fitness, siłownia

oraz kręgielnia 

       

                                                     
                                                                    Pozdrawiam i zapraszam

                                                                                          Natalia Mróz
             603 380 573   

* atrakcje dostępne sezonowo


