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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.



Glamping,
czyli co?
Forrest Glamp to sześć namiotów i
domek, wyposażone we wszystko, czego
potrzeba dla komfortowego
wypoczynku. Wygodne łóżka i miękkie
poduchy dla strudzonych leśnymi
wędrówkami oraz ciepły prysznic 
i gotowy do zaparzenia kawy ekspres
będą czekać na naszych Gości w każdym
z namiotów.



27 łóżek + 
3 dostawki
6 namiotów, 1 domek

3x namiot Standard -  1 łóżko
małżeńskie, 1 piętrowe

2 x namiot Premium -  1 łóżko
małżeńskie, 1 piętrowe, 1 rozkładana
sofa

1 x namiot De Lux  - 1 łóżko
małżeńskie, 1 rozkładana sofa, 
3 materace na antresoli

1 x domek - rozkładana sofa, 
4 materace na antresoli



łazienka z prysznicem, zestaw ręczników;
w pełni wyposażony aneks kuchenny;
zestaw pościeli;
meble do przechowywania Waszych rzeczy;
kącik do spokojnego spożywania
przyrządzonych posiłków - stół + krzesła;
planszówki i książki na długie wieczory;
palenisko.

Standardowo na wyposażeniu każdego z namiotów 
i domku znajduje się:

Dodatkowo każdy namiot posiada 15 metrowy, drewniany
taras z kompletem wypoczynkowym – idealne miejsce do
zatopienia się w książce i chwili relaksu.



Kuchnia
karpacka
W każdym namiocie znajduje się aneks kuchenny,
w którym możecie samodzielnie przygotować
posiłki. Jednak na czas pobytów grupowych ,
oferujemy Wam śniadania w formie bufetu oraz
ciepłe dania kuchni karpackiej. Ilość oraz formę
posiłków każdorazowo uzgadniamy z Wami
indywidualnie i dostosowujemy do Waszych
potrzeb. Możemy również zaplanować wspólne
gotowanie.

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.



Aktywny czas
Podczas pobytu w 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, czasu
pobytu, pory roku oraz specyfiki grupy. 

Oferujemy Wam między innymi:

gra terenowa

strzelanie z łuku

wyprawa do lasu

spacer szlakiem filmowym

zajęcia zielarskie

warsztaty w drewnie



Relaks
Do Waszej dyspozycji oddajemy również balię
oraz saunę - obie opalane drewnem.

Sauna - 8 osób
Balia - 6 osób

Zarówno balia jak i sauna znajdują się przy recepcji, 
w bezpośrednim sąsiedztwie namiotów -  
nie potrzebujecie nigdzie daleko spacerować.



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 off-
roadu po jogę!



Magicznie
chwile
Położenie, otoczenie oraz sama atmosfera
panująca na Forrest Glamp sprzyja wielu
wyjątkowym momentom - przepiękne
zachody słońca i wchody księżyca,
rozgwieżdżone niebo oraz odgłosy lasu 
i dzikich zwierząt dopełniają to miejsce, 
 tworząc je jeszcze bardziej urokliwym 
i wyjątkowym.



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


