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FORREST 
GLAMP
Glamping położony w Jaśliskach,
na pograniczu Beskidu Niskiego 
i Bieszczad to miejsce, gdzie
spędzicie czas w ciszy i głuszy, 
z dala od trosk codziennego dnia
i hałasów miasta.



1-dniowe wycieczki
Zapraszamy na jednodniowe wycieczki integracyjne na
Forrest Glamp. Oferujemy wiele aktywności związanych 
z wyjątkową historią Jaślisk, jak i pięknym położeniem 
u podnóża beskidzkich lasów. Rodzaj i czas aktywności
uzależniony jest od Waszych potrzeb, pory roku oraz specyfiki
grupy. Podzielimy Was na odpowiednio duże zespoły, 
aby wszyscy obecni w pełni aktywnie mogli uczestniczyć we
wszystkich aktywnościach.

Oferujemy Wam między innymi:

gra terenowa

strzelanie z łuku

wyprawa do lasu

spacer szlakiem filmowym

zajęcia zielarskie

warsztaty w drewnie



Gra 
terenowa
Gra terenowa na terenie glamplingu oraz w jego
okolicy. Zagadki, tropienie, orientacja w terenie 
i współpraca w grupie sprawdzają się
każdorazowo!



Strzelanie 
z łuku
Strzelanie z łuku z Włodzimierzem Woźnicą -
Mistrzem Świata w strzelaniu z łuku
historycznego! Każdy chętny będzie mógł
sprawdzić swoje umiejętności, celność i zmierzyć
się z łukiem. Strzelanie odbywa się tylko pod
okiem i w asyście Włodzimierza Woźnicy.



Spacer zielarski
Spacer zielarski i zajęcia z ziołowej apteczki
pierwszej pomocy na łonie unikalnej przyrody
Beskidu Niskiego. 
Jak rozpoznać właściwą roślinę? Jak odróżnić ją
od podobnej, trującej? Jak wykonać szybkie 
i proste opatrunki oraz preparaty zastępujące
podstawowe medykamenty? Zapraszamy na
warsztaty zielarskie z Bartoszem Jemiołą –
farmaceutą i fitoterapeutą zafascynowanym
właściwościami ziół i medycyną naturalną.



Warsztaty 
w drewnie
Warsztaty w drewnie - lekcja rzemiosła od
Krzysztofa Rodaka (RoncziArt) -  beskidzkiego
rzemieślnika i mistrza drewna.  
Wspólne wyrabianie misek, łyżek i breloczków,
które później zabierzecie ze sobą do domów to
świetna integracja i dobra zabawa! Aż wióry lecą!



Gra terenowa  -
ptaki Beskidu
Niskiego
Kolejna gra terenowa, tym razem związana z
ptactwem Beskidu Niskiego. Nasza autorska gra
to nauka poprzez zabawę i świetna okazja do
pracy zespołowej.



Spacer 
podkarpackim
szlakiem
filmowym
"Boże Ciało" • "Twarz" • "Wino Truskawkowe" •
"Wróbel" – gdzie dokładnie były kręcone? O tym
który dom był filmową plebanią, gdzie Maciej
Stuhr wjeżdżał traktorem do baru i wiele innych
anegdot opowie Wam Marek Szałaj – mieszkaniec
Jaślisk, dzięki któremu Andrzej Stasiuk i Dariusz
Jabłoński zdecydowali się realizować film właśnie
w Jaśliskach. Zapraszamy na spacer szlakiem
filmowym!



Wyprawa 
do lasu
Tropienie zwierząt, nauka rozróżniania śladów i
dźwięków beskidzkiej fauny. Wyprawa do lasu i
na pobliskie łąki, rozpoznawanie
charakterystycznej dla regionu fauny, 
 poszukiwanie zwierzęcych nor i jam. 
 Zapraszamy na spacer z Dzikim Beskidem!



Organizacja
Oprócz opisanych aktywności, zapewniamy
Wam również ciepły posiłek (ognisko), napoje
oraz dostęp do sanitariatów. 

Jeżeli potrzebujecie transportu, nie ma
problemu, pomożemy Wam go zorganizować.



Ognisko
Ognisko to obowiązkowy punkt każdego naszego
spotkania. Chętnie zaserwujemy Wam nasze
specjały - proziaki z dodatkami z okolicznych
lasów, rozgrzewające zupy, warzywno - mięsne
kociołki wprost z ogniska. Kuchnia wegetariańska
oraz wegańska nie stanowi żadnego problemu,
dajcie nam tylko wcześniej znać.



Integracja
Na terenie Forrest Glamp znajduje się
również plaża nad rzeką, boisko do
siatkówki plażowej, tenis stołowy,
piłkarzyki, zadaszona wiata na spotkania
integracyjne.

Jesteście zainteresowani innymi
aktywnościami? Dajcie nam znać, a my to
zorganizujemy! Przyjaciele Forrest Glamp
prezentują szeroki wachlarz możliwości - 
od jazdy konnej po jogę!



Ile? Dogadamy się!
Koszt zależny jest od wielu czynników - 
ilości gości, wybranych aktywności, wyżywienia. 

Zachęcamy do kontaktu -  opowiedzcie nam 
o sobie i swoich oczekiwaniach, a na pewno
zaproponujemy Wam satysfakcjonującą ofertę.



Porozmawiajmy!
.

Email
kontakt@forrestglamp.pl

WWW
www.forrestglamp.pl

Telefon
+48 666 027 820


