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BOISKA
Jedno z największych centrów treningowych w Europie Środkowo- 
-Wschodniej oferuje:
  8 pełnowymiarowych boisk (108 x 68 m) o trawiastej 

nawierzchni do piłki nożnej, rugby, footballu amerykańskiego
  1 boisko ze sztucznym oświetleniem – 15 minut od obiektu
  Stadion z trybunami na 1 000 osób
  Górka treningowa, podbiegi o różnym kącie nachylenia, 

2 ściany do ćwiczenia celności strzałów
  1 boisko do piłki plażowej
  3 boiska do piłki siatkowej plażowej
  2 boiska do siatkówki.

JESIEŃWIOSNA LATO
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TURNIEJ PIŁKARSKI
do 3h do 150

Idealny sposób na integrację i aktywne spędzenie 
wolnego czasu – turniej sportowy w Hotelu Remes 
Sport & SPA – w bazie pobytowej Cristiano 
Ronaldo i piłkarzy reprezentacji Portugalii podczas 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012!

KOSZT ORGANIZACJI ZABAWY
PIŁKARSKA ZAPRAWA: 5 000 zł netto
OLIMPIADA SPORTOWA: 6 000 zł netto
W cenę wliczone są:
wynajem boiska, teren zielony, sprzęt 
sportowy, opieka trenerów i instruktorki 
cheerleaderek, oprawa muzyczna.

MINI EURO 2012 
TURNIEJ SPORTOWY Z RONALDO
Turniej odbywa się w plenerze. Wymagane są stroje sportowe. Uczestników witają piłkarze, 
którzy przeprowadzają rozgrzewkę i dzielą Gości na drużyny. Każda z grup otrzymuje mapę 
terenu z zaznaczonymi miejscami, gdzie pod opieką trenerów i instruktorów zaliczane 
będą poszczególne konkurencje i zdobywane punkty. Damska część grupy przygotowuje 
układ cheerleaderski pod okiem instruktorki fitness, by zagrzewać drużyny do walki. Po 
zakończeniu wszystkich konkurencji zawodnicy spotykają się w ustalonym miejscu, gdzie 
zliczane są punkty. Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę – niespodziankę.

Proponujemy następujące konkurencje:

  Turniej piłki nożnej

  Konkurs rzutów karnych – jeden bramkarz

  Celowanie do pucharu w bramce

Olimpiada sportowa urozmaicona dodatkowo o:

  Przejście tras w parku linowym o różnych stopniach trudności

  Zawody na strzelnicy i polu golfowym – ze sprzętem i pod opieką trenera

  Strzelanie do celu z pistoletu paintballowego/łuku do tarczy
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Golf świetnie się sprawdza podczas spotkań organizowanych dla 
kluczowych klientów lub pracowników firmy, szczególnie podczas 
spotkań integracyjnych, ponieważ aktywny wypoczynek oraz zespołowa 
rywalizacja sprzyjają budowaniu relacji i integracji.
W Hotelu Remes Goście mają do dyspozycji:
  driving range – 18 stanowisk (8 zadaszonych i ogrzewanych, 

10 odkrytych na tarasie)
  pole golfowe typu „pitch and putt” 6-dołkowe
  putting green
  chipping green z bunkrem treningowym
  wypożyczalnię sprzętu golfowego.

W ramach spotkania biznesowego czy imprezy firmowej oferujemy:
  organizację Akademii Golfa
  organizację turniejów, pikników i konkursów golfowych
  kursy na „Zieloną Kartę” (golfowe prawo jazdy).

GOLF

JESIEŃWIOSNA LATO



www.hotelremes.pl 6

PROPONOWANE 
SCENARIUSZE
2 lub 3 h do 75

CZAS NA DRIVING RANGE, CHIPPING GREEN, PUTTING GREEN
  15:00 – 15:10 Powitanie grupy na polu golfowym, prezentacja sprzętu golfowego, 

podstawowych uderzeń oraz reguł gry w golfa na driving range
  15:10 – 16:00 
  Grupa A – lekcja z trenerem na driving range
  Grupa B – lekcja z trenerem na chipping green (konkurs Nearest to the Pin)
  Grupa C – lekcja z trenerem na putting green (turniej)
  16:00 – 16:50 Zamiana grup na stanowiskach:
  Grupa B – lekcja z trenerem na driving range
  Grupa C – lekcja z trenerem na chipping green (konkurs Nearest to the Pin)
  Grupa A – lekcja z trenerem na putting green (turniej)
  16:50 – 17:40 Zamiana grup na stanowiskach:
  Grupa C – lekcja z trenerem na driving range
  Grupa A – lekcja z trenerem na chipping green (konkurs Nearest to the Pin)
  Grupa B – lekcja z trenerem na putting green (turniej)
  17:45 Zakończenie programu golfowego, wręczenie nagród zwycięzcom turniejów

W cenę programu wliczona jest opieka trenera i jego 
asystentów w czasie treningu oraz sprzęt treningowy: 
kije, piłki treningowe.
Dodatkowo płatne:
  zestawy powitalne, np. zaproszenie 

golfowe, piłeczka golfowa lub czapeczka 
i koszulka polo z logo firmy

  nagrody dla zwycięzców w konkursach 
np. kije, gadżety golfowe.

CZAS NA DRIVING RANGE
Prezentacja sprzętu golfowego, podstawowych uderzeń oraz reguł gry w golfa na driving range.
  Lekcja z trenerem na driving range (strzelnica golfowa do ćwiczenia dalekich uderzeń). 

Konkurs: Longest drive, czyli konkurs na najdalsze wybicie piłeczki.
  Lekcja z trenerem na chipping green (miejsce, gdzie uczestnicy uczą się krótkich uderzeń, czyli 

wybicia piłki na green). Konkurs: Nearest to the Pin, czyli kto skieruje piłkę najbliżej dołka.
  Lekcja z trenerem na putting green (miejsce z krótko skoszoną trawą, gdzie wbijamy 

piłkę do dołka). Turniej.
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Park linowy Hotelu Remes oferuje trasy o zróżnicowanym stopniu 
trudności i pozwala sprawdzić swoje siły na rozciągniętych między 
drzewami linach i pomostach. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, 
którzy uwielbiają aktywnie spędzać czas, lubią emocje i zabawę. 
Atrakcja przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

WIOSNA LATO
WCZESNA

JESIEŃ

Park linowy
  Punkty zdobywa się za przejście wybranej trasy – trasa mała: 15 punktów, trasa średnia: 

25 punktów, trasa trudna: 40 punktów (możliwość zdobycia 10 dodatkowych punktów 
w miejscach szczególnie trudnych).

Strzelnica paintballowa
  Każdy uczestnik otrzymuje 50 pocisków do wykorzystania na strzelnicy, na której 

rozstawione są cele punktowane za trafienie, w zależności od wielkości: 1 lub 2 punkty.

Rozgrywka paintballowa
  Uczestnicy otrzymują markery, mundury, maski. Organizowany jest mały turniej paintballowy 

systemem kołowym, czyli każdy z każdym. Drużyna za wygrany mecz otrzymuje 300 punktów.

Wspinanie po skrzynkach
  Uczestnik buduje pod sobą wieżę z kolejno dokładanych skrzynek. Każdy nowy element, 

czyli każda ustawiona skrzynka to dodatkowe 5 punktów dla drużyny.

Skok na wahadle
  Do zdobycia w tej konkurencji jest nawet 40 punktów – uczestnik skacze na linach 

rozpiętych pomiędzy dwoma drzewami niczym na ogromnej huśtawce z podestu 10 m.

Slackline
  Jest to płaska taśma rozpięta pomiędzy drzewami do ćwiczenia równowagi. Każdy z uczestników ma 

5 prób, żeby utrzymać się na linie. Każda sekunda utrzymania równowagi to 1 punkt dla drużyny. 
Po podliczeniu punktów następuje oficjalne wręczenie medali z logo Hotelu Remes.
Organizator może dowolnie wybrać konukrencje dla zawodników.

 Całą grupę dzielimy na 3 mniejsze zespoły: A, B, C. Zawody polegają na zdobyciu punktów dla 
swoich drużyn w kilku konkurencjach, wykonywanych przez zawodników w dowolnej kolejności.

ZASADY GRY

ZAWODY 
W PARKU LINOWYM

3h do 75
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ŚCIEŻKI ROWEROWE
NORDIC WALKING
JOGGING

Położenie Hotelu Remes Sport & Spa w sercu Wielkopolski, 
w sąsiedztwie parku i lasów, zachęca do aktywnego, zdrowego 
wypoczynku. Specjalnie dla Gości przygotowano szlaki 
do rowerowych wycieczek oraz wypożyczalnię rowerów.
Szlaki mogą być również wykorzystywane do pieszych 
wycieczek, joggingu, jazdy konnej czy Nordic Walking.

JESIEŃWIOSNA LATO NORDIC WALKING
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TENIS

Goście Hotelu Remes mogą korzystać z 6 kortów tenisowych, w tym:
  5 kortów tenisowych odkrytych, położonych w sąsiedztwie hotelu
  1 kortu krytego ze sztuczną nawierzchnią.

JESIEŃWIOSNA LATO
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JESIEŃWIOSNA LATO

STRZELNICA 
SPORTOWA

Goście Hotelu Remes mogą również korzystać ze strzelnicy sportowej, 
na której używa się broni KBKS. 
Na strzelnicy dostępnych jest 6 stanowisk strzeleckich. Strzelnica 
wyposażona jest w system zawieszania i ściągania tarcz oraz 
monitoring zapisów.
Cena uzależniona od ilości osób.
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STRZELNICA 
SPORTOWA
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BIESIADA 
NA POWIETRZU

Doskonałą okazją do integracji zespołu jest udział we wspólnej 
biesiadzie na powietrzu. Spotkanie urozmaicić może grill lub 
ognisko, które szczególnie sprawdza się zimą na zakończenie 
kuligu. Imprezę można zorganizować w dużym namiocie, a nawet 
indiańskim wigwamie. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły Gości, które z chęcią 
zrealizujemy.

ZIMAJESIEŃWIOSNA LATO BIESIADA
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ZIMAJESIEŃWIOSNA LATO

STREFA 
SPA & WELLNESS
Doskonałym uzupełnieniem pobytu w Hotelu Remes Sport & Spa jest wizyta 
w Strefie SPA, Wellness & Fitness. W cenie noclegu Goście mogą korzystać z:
  basenu
  sauny fińskiej
  łaźni parowej
  jacuzzi
  siłowni.
Zapraszamy w godz. 8:00 – 22:00
Oferujemy również zmysłowe zabiegi SPA, które zrelaksują, dodadzą 
energii oraz polepszą kondycję zdrowotną.
Dodatkowo polecamy, m.in.:
  zajęcia grupowe: aqua aerobic, yoga, zumba
  zajęcia grupowe z instruktorem fitness, trening personalny
  naukę makijażu i wizażu
Proponujemy zakup ekskluzywnych VOUCHERÓW, które mogą być 
wyjątkowym prezentem dla Państwa pracowników, klientów lub kontrahentów.
Istnieje możliwość rezerwacji Strefy SPA na wyłączność.

SPA 
& WELLNESS
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KLUBBOWLINGBILARD

KLUB

Dwupoziomowy Klub Hotelu Remes to 700m2 powierzchni 
mieszczącej:
  bar
  klub muzyczny
  parkiet do tańca
  salę bilardową
  tory bowlingowe
  piłkarzyki.
To doskonałe miejsce na spędzenie wieczoru po dniu pełnym 
spotkań biznesowych.
Organizujemy koncerty, imprezy muzyczne z DJem, dyskoteki, 
wieczory tematyczne, pokazy barmańskie, karaoke i inne.
Istnieje możliwość wyjęcia Klubu na wyłączność.

ZIMAJESIEŃWIOSNA LATO
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