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Zatrzymanie na rogatkach miasta przez patrol radziecki 25 zł/os min. 800zł
Zakwaterowanie w klimacie komisji poborowo-lekarskiej 25 zł/os min. 600 zł
Gra Poligonowa25 zł/os min. 350zł/ min.14 osób
Gra Leśna „Partyzanci i celnicy”30 zł/os min.400zł., minimum 20 - 40 os.
Podchody  po Bornem Sulinowie zakończone zawodami na wojskowym torze przeszkód i strzelnica 
(repliki broni) 45 zł/os min 450 zł, min 10 os.
Ognisko  z kiełbaskami na poligonie   (podczas ogniska prowadzone są różna gry i zabawy)25 zł/os
Przejażdżka sprzętem wojskowym, dostępne są zarówno pojazdy kołowe jak i gąsienicowe. 
ciężarówka 25 zł/os minimum 499 zł, za sterami 499 zł  
pts-m 35 zł/os minimum 999 zł, za sterami 999 zł  
Goździk 59 zł/os minimum 999 zł, za sterami 999 zł  ł  
Paintball -  Wyposażenie:  Maska - Marker - Ubranie - zestaw ochronny (mogą być nawet 4 osoby, ale im
więcej tym lepiej do 20 os. na raz.) 
• Pakiet 1 – 200 kulek z wyposażeniem 60 zł/os  
• Pakiet 2 - 300 kulek z wyposażeniem 80 zł/os  
• Pakiet 3 - 500 kulek z wyposażeniem 100 zł/os
Katering na poligonie (kuchnia polowa, dwa posiłki, napoje)35 zł/os
Wycieczka z przewodnikiem   (zazwyczaj są to 3 godziny).100 zł/godz./grupa
wycieczka rowerowa - koszt wynajmu rowerów 5 zł/godz/os 20 zł/doba
Wyprawa na Górę Śmiadowską wojskową ciężarówką z przewodnikiem.1000 zł min 25 os.
Strzelnica na terenie pensjonatu w trakcie imprezy (broń bezpieczna) –10 zł/os min. 250zł ok. 4 godz.
(amunicja bez ograniczeń)/grupa
Zaprawa poranna – nie zależnie od ilości osób (100 zł dzień grupa – dwie osoby prowadzące)
Strzelanie z broni ostrej – ceny do ustalenia w zależności od typu broni i ilości amunicji. (Szkolenie
strzeleckie podstawowe OBOWIĄZKOWE dla osób, które pierwszy raz korzystają ze strzelnicy)25 zł/os
Wojskowy tor przeszkód – zawody drużynowe min 10 os. 25 zł /os/ min 250 zł.
Pole saperskie – zajęcia z wykrywaczem - Znajdki do ustalenia 30 zł/os min 300 zł\
Pływanie po jeziorze wojskowym transporterem gąsienicowym GSP min. 1500 zł . 15 os max na jeden
transport.

ATRAKCJE MILITARNE *

*Pensjonat Ani nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w cennikach firm zewnętrznych
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57 jezior
Spływ kajakowy - transport, ubezpieczenie 35 zł/os
Ratownik do spływu kajakowego 200 zł/15 osób

hala sportowa z najazdowymi koszami do koszykówki 
siłownia
solarium
sala taneczna
sala do sportów walki
orlik
dwa boiska letnie
stadion w pełnowymiarową bieżnią
plaże
szlaki nordic walking (wypożyczalnia kijków u nas w pensjonacie) - instruktor
szlaki rowerowe i konne
kursy dla motorowodniaków
basen kryty, jacuzzi, aqua aerobik, kriokomora
nurkowanie w podwodnym lesie
wędkarstwo
najpiękniejsze wrzosowiska w Europie (wrzesień - październik) Targi Miodów
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych
koncerty mis i gongów
masaże relaksacyjne i lecznicze (m.in. gorącymi kamieniami)

W infrastrukturze miasta znajduje się

INNE ATRAKCJE 
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śniadania 25 zł
obiady domowe 30 zł
kolacje 25 zł
uroczyste kolacje od 120 zł
serwis kawowy 12 zł
biesiada w stylu CCCP od 164 zł/os
biesiada w stylu PRL 199 zł/os
biesiada grillowa, wrzosowa 120 zł/os
placek po węgiersku 30 zł
pierogi babuni: 
pielemienie 20 zł
ruskie 18 zł
z kapustą i grzybami 18 zł
golonka 8zł za 100g
Catering z kuchni polowej w menażkach 45zł/os
catering (transport)2 zł/1km
namiot biesiadny 6x12 1000 zł/doba

WYŻYWIENIE  IMPREZY
CATERING



BORNE@SULINOWO.PL             TEL .  606-271-886           BORNE.SULINOWO.PL

Pokój 2 osobowy 160 zł/doba 
Apartament 4 osobowy 240 zł/doba
Dostawka 30zł/doba/os
Sauna IF w cenie noclegu 

Pokój 2 osobowy 200 zł/doba 
Apartament 4 osobowy 300 zł/doba
Dostawka 40zł/doba/os
Sauna IF w cenie noclegu 

Pokój 2 osobowy 160 zł/doba
Apartament 4 osobowy 240 zł/doba
Dostawka30 zł/doba

Własny namiot 20zł/os/doba
Kamper (2 os) 60 zł/doba 
Dodatkowa osoba w kamperze 15 zł/doba
Prąd 5 zł/doba
Samochód przy namiocie 10 zł/doba
Samochód - parking - GRATIS

NOCLEGI W PENSJONACIE ANI (w tygodniu) 

NOCLEGI W PENSJONACIE ANI (weekend) 

NOCLEGI W GALERII PRL 

POLE NAMIOTOWE – GARNIZON 

NOCLEGI I HOTEL
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Sala konferencyjna "Ogród Zimowy"100 zł/h
Sala konferencyjna "Dodatkowa"100 zł/h
Sala konferencyjna "Piekiełko"40 zł/h
Sala konferencyjna przy Galerii PRL ul. Sportowa100 zł/h
Serwis kawowy BASIC *10 zł/os
Serwis kawowy STANDARD **12 zł/os
Serwis kawowy MAXI ***16 zł/os
Serwis kawowy EXCLUSIVE ****25 zł/os
Obsługa multimedialna (pomoc w tworzeniu konspektów, przygotowanie materiałów itp.) 60 zł/h
Pomoc informatyka 60 zł/h
Wypożyczenie laptopa z oprogramowaniem biurowym10 zł/h
Nagłośnienie wraz z mikrofonem i obsługą50 zł/h

KONFERENCJE


