
 

“Ostoja Szamana” 

Oferta  dotycząca wynajęcia naszego obiektu bez obsługi – Dom całoroczny 8 osobowy 
 

  

  

 
  

Dom całoroczny (8 osobowy) -Koszt  udostępnienia lokalu bez angażowania obsługi: 
 

1 doba:   600 zł 
Weekend: 1200 zł   

7 dni : 3500 zł 
14 dni: 5800 zł 

SPRZĄTANIE KOŃCOWE: 250 zł (można posprzątać we własnym zakresie)  
KAUCJA:  500 zł ( zwracana przy wyjeździe) 

KOSZT REZERWACJI: 500 zł (Zadatek wpłacany na konto Santander Bank Polska  z opisem rezerwacji) 

Nr konta-26 1910 1048 2217 6701 3289 0001 
 
 

OFERTA DODATKOWA:  
Organizujemy warsztaty z zakresu  surwiwalu, jogi, zielarstwa, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów 

-Warsztaty „Świadoma Silna Kobieta”( tylko dla kobiet)- Prowadzone przez Karolinę Mośko, mistrzynię świata w Kick-boxingu oraz  
  Nicolettę Gałęzką, specjalistkę z zakresu Masażu Access Bars i Facelift 
-Pierwsza pomoc - (szkolenie przez ratownika medycznego)  
-Zajęcia z samoobrony i technik obezwładniania (prowadzone przez instruktora z antyterroru) 
-“Połączenie się z ogniem”- chodzenie po rozżarzonych węglach 
-Spływy kajakowe grupowe -  Organizujemy  spływy rzeką Drawą lub Korytnicą.  Są to jedne z najpiękniejszych szlaków rzecznych 
  kajakowych w Polsce. 
-Ceremonie medytacyjne: „Szałas potów” , ceremonia otwarcia „ Czakry serca” 
- Organizujemy także imprezy biesiadne (na terenie pensjonatu znajduje się sala treningowa i biesiadna ) 
-„Bania Ruska” – Sauna po rosyjsku (10 osobowa) - 300 zł  za trzy godziny używania 
 

 



Kosztorys  ogniska 

 
Przygotowanie  i  zapewnienie wystarczającej  ilości drewna  – 150 zł 

(można zebrać drewno we własnym zakresie w naszym lesie bezkosztowo) 

 

 
 

KONSUMPCJA- JEDZENIE EKOLOGICZNE (DOMOWE) 
I 
Opcja  podstawowa :                                   
 Kiełbasa (duża, własnej roboty) ,ziemniaki do pieczenia, keczup, musztarda, 
chleb, kawa, herbata, naczynia jednorazowe -40 zł od osoby  
 II                                                                                                                                                                             
Opcja rozszerzona :   
Kiełbasa (duża, własnej roboty) ,ziemniaki do pieczenia, keczup, musztarda. 
chleb, kawa, herbata 
Zupa z kotła (grochowa lub żurek) , smalec domowy, ogórki małosolne, przekąski (grzybki, papryka, ogórki konserwowe), masło 
czosnkowe  lub tzatziki do ziemniaków , naczynia jednorazowe  -60 zł od osoby  
III                                                                                                                                                                                                
Opcja pełna:                                        
 Kiełbasa (duża, własnej roboty) ,ziemniaki do pieczenia, keczup, musztarda, chleb, kawa,herbata naczynia jednorazowe  
Zupa z kotła (grochowa lub żurek) , smalec domowy, ogórki małosolne, przekaski (grzybki, papryka, 
ogórki konserwowe), masło czosnkowe  lub tzatziki do ziemniaków , naczynia jednorazowe 
Kociółek zapiekany( ziemniaki, mięso, kapusta, cebula, marchewka, przyprawy)  wszystko  zapiekane w specjalnym  kotle na ognisku- 
nasza specjalność  
Wędzonki prosto z wędzarni ( szynka , boczek, schab wędzi się w trakcie imprezy) -120 zł od osoby  
UWAGI:  
Cena zawiera  przygotowanie imprezy, rozpalenie ogniska na konkretną godzinę, przygotowanie stołu, kawa i herbata w 
termosach. Następnie zostawiamy Państwu lokal do Waszej dyspozycji. Jeśli życzycie sobie dodatkową obsługę, do ogólnej 
kwoty należy doliczyć 150 zł. Oczywiście jesteśmy elastyczni i jeśli macie jakieś dodatkowe życzenia, będziemy otwarci na 
sugestie.  
 

Koszt wyżywienia 
 

 
 

W naszej Ostoi oferujemy wyżywienia HB ( śniadania i obiadokolacje) . Jedzenie tylko naturalne i domowe. 
Wszystkie produkty są ekologiczne, od rodzimych producentów. 

Koszt HB 80 zł -dzień (opcja tylko  śniadanie- 30 zł ) 
Koszt imprez tematycznych  uzgadniamy indywidualnie, w zależności od oczekiwań. 

 
Zapraszamy serdecznie 

 

    

 
 
“Ostoja Szamana”  
  Andrzej Ziółkowski,  telefon 502334027 ,  Ewa Ziółkowska  502334026 
  www. ostojaszamana.pl   ;   mail:  andrzej@ostojaszaa.pl 


