


Wolimierz to piękna i sielska wieś na Pogórzu Izerskim,

tuż obok Świeradowa Zdroju.

Zapraszamy na wyjazdy integracyjne.

Zaznacie relaksu, zabawy i wielu atrakcji. U nas naładujecie się dobrą

energią po czubek głowy!

Nasz dom jest wkomponowany w

miejscową łużycką architekturę.

Do dyspozycji gości jest karczma

z kominkiem, sala taneczna i

prelekcyjna, taras z widokiem,

duży ogród z miejscem na ognisko

i z murowanym grillem.



Zapewnimy Wam pyszne posiłki.

W sali rozrywkowej można urządzić

tańce lub prelekcje. Nie ma limitów

czasowych dla nocnych rozmów i

zabawy w karczmie. W ogrodzie

zrelaksujecie się na leżakach, pogracie

w gry zespołowe, urządzicie piknik lub

ognisko z pieczeniem smakołyków.



Gdy już nacieszycie się naszym domem to ruszamy po
przygodę!

Zorganizujemy warsztaty rękodzieła, ceramiki lub obróbki
szkła. Odprężymy ciało i umysł na zajęciach jogi, nasi
instruktorzy kochają to co robią :) Zabierzemy Was na
najciekawsze szlaki Gór Izerskich. Poszalejemy na
świeradowskich single trackach, jazda rowerem w lesie
może być prawdziwą przygodą. Spłyniemy kajakami Kwisą
lub Ploucnicą, na rzece jest dużo zabawy z manewrowaniem
czy omijaniem naturalnych przeszkód. Zimą pojeździmy na
nartach na Stogu Izerskim lub będziemy zwiedzać góry na
nartach biegowych.



Propozycja planu wyjazdu integracyjnego. Opcja z 2 noclegami.

Pierwszy dzień:

- przyjazd od 16.00, rozlokowanie w pokojach,

- obiadokolacja (2 dania), słodki bufet (ciasta),

- wieczór w naszej karczmie i w sali tanecznej,

ewentualnie wieczór quizów (przygotowany przez

gości, jest sala multimedialna)

Drugi dzień:

- śniadanie, szwedzki bufet, wiele dań.

Po śniadaniu jedna lub dwie atrakcje do wyboru.

Opis na następnej stronie.

- wieczorem kolacja przy ognisku (kiełbaski, mięsa

marynowane, warzywa, sery), słodki bufet w domu.

Trzeci dzień:

- śniadanie i powrót



Atrakcje do wyboru:
 wycieczka piesza z przewodnikiem ze Świeradowa lub z

Hejnic, np. czarny szlak spod Domu Zdrojowego w

Świeradowie + wejście na Sky walk,

 warsztaty ceramiczne lub z wytopu szkła,

 joga z wykwalifikowanym instruktorem z AgroJoga Kolektyw u

nas w domu lub w ogrodzie,

 jeżdżenie rowerami elektrycznymi lub fulami na single

trackach (Zajęcznik, Czerniawa),

 spływ kajakowy rzeką Kwisą lub Ploucnicą w Czechach,

 narty zjazdowe na Stogu Izerskim, narty biegowe ze

Świeradowa lub z

Jakuszyc.

 Wieczór legend

karkonoskich oraz

degustacja lokalnych

alkoholi.



DoWoli zapewnia:

- noclegi (pokoje 2 i 3-osobowe,

wszystkie z łazienkami, ręczniki

i pościel w pokojach).

- wyżywienie (2 śniadania,

obiadokolacja, produkty na ognisko,

napoje bez limitu - świeża ziarnista

kawa z ekspresu, herbata, soki, woda

z cytryną), alkohol we własnym

zakresie.

Cena 440 zł od osoby.

Przy założeniu 25-45 osób.



Dodatkowo płatne atrakcje (transport

z i do DoWoli, bilety na SkyWalk lub

zamiennie rowery, kajaki, narty, joga,

warsztaty, przewodnik na górski szlak)

+ 60-200 zł/osoba.



Noclegi.

Goście będą spać wygodnie w naszym domu.

Mamy pokoje 2 i 3-osobowe oraz 2 apartamenty

składające się z dwóch sypialni, kuchni i łazienki

każdy. Wszystkie pokoje i apartamenty mają swoje

łazienki. Posiadamy 32 miejsca noclegowe. Jeśli

gości będzie więcej (do 45 osób) zapewniamy

nocleg w zaprzyjaźnionej agroturystyce o

zbliżonym standardzie pokojów

maksymalnie kilkaset metrów od

nas. Dojście do nas zajmie kilka

minut.



Wyjazd integracyjny wspominamy niesamowicie ciepło! Wszystkie nasze
potrzeby były zaopiekowane, jedzenie wyborne, a właściciele niezwykle pomocni i
gościnni. Wsparli nas wiedzą na temat okolicznych szlaków i miejsc, gdzie można
aktywnie spędzić czas. Na pewno wrócę i będę polecać to miejsce każdemu :)
Agata, Allegro

Potrzebowałem naładować baterie do dalszego działania i warunkiem
koniecznym była natura i wioska.Trafiłem w 100%.Chłopacy przywitali bardzo ciepło i
równie ciepło podzielili się domową atmosferą.Zapach świeżego chleba, ogień w kominku
i kocury rozmiękczyły moje serce. Do tego genialna lokalizacja jako baza wypadowa! Już
rozkminiam, kiedy znów tam pojechać..:)))
Grze B.

“Świetne miejsce zarówno na wypoczynek jak i imprezę integracyjną. Wiejski,
sielski klimat, pyszne śniadania i jesienne wieczory przy kominku pozwalają

naładować się pozytywną energią :-) Do tego bardzo mili właściciele... i koty”
Mario



Zapraszamy do naszego domu :)

Piotr Porożyński
manager

Wolimierz 51
59-814 Leśna
tel. +48 690 502 401
www.DoWoli.com

http://dowoli.com/

