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OFF ROAD
kim jesteśmy ?
• W naszej flocie aut znajduje się 8 samochodów marki:

•
•

to grupa pasjonatów która od
wielu lat zajmuje się:

• podróżami off road
• pojazdami
terenowymi
• a ponad wszystko
przyjemnością życia

OFF ROAD
co proponujemy ?

Przeżyjesz

Sprawdzisz

Powalczysz

Zobaczysz

Doznasz

Zwiedzisz

trzymającą w
napięciu
przygodę

swoje
umiejętności za
kierownicą auta
terenowego

z błotnistymi
podjazdami i
zjazdami, rzekami
i koleinami

miejsca, do
których nie
docierają zwykłe
wycieczki

niesamowitych
wrażeń

ciekawe okolice
Sandomierza

OFF ROAD
oferta indywidualna
godzinowa

170 zł.
za godzinną jazdę off road w okolicach
Sandomierza

380 zł.
za 2-3 godzinną jazdę
off-road ze
szkoleniem,
pamiątkową koszulką
lub kubkiem

- Używanie wyciągarki, hi liftu,
liny kinetycznej
- Napędy i blokady mostów
- Strome podjazdy i zjazdy
- Walka z błotnistymi terenami

OFF ROAD
oferta indywidualna
całodniowa

TRASA 1
Czas: około 9 godz. Dystans: około 100 km.

Cechy trasy: piękne widoki, miejsca do których nie dotrzecie bez Nas ;).
Zaczynamy w Sandomierzu kierując się w błota kępy nad Wisłą, potem przeprawiamy się promem w
Zawichoście. Docieramy na wapienne brzegi Wisły i tu robimy pierwszy postój na kanapkę i kawę.
Następnie odwiedzamy muzeum wsi i podążamy szlakiem przez piaszczyste plaże, wzdłuż starorzecza
Wisły, jadąc obszarem natura 2000, docieramy do punktu widokowego na dolinę Wisły i tam dłuższa
przerwa na ognisko i kiełbaski. Podążając wąwozem docieramy do miejsca gdzie dziki biorą błotną
kąpiel. Wracamy na sandomierskie Pieprzówki aby ponownie stanąć nad doliną.

Każda osoba ma opłacone przez nas ubezpieczenie, nie płaci za bilety na promach, muzeach, wjazdówkach itp.
W cenie są kawa, herbata, kanapki, grochówka, kiełbaska i ogniska.

OFF ROAD
oferta indywidualna
całodniowa

TRASA 2
Czas: około 8 godz. Dystans: około 80 km.
Cechy trasy: Oryginalne widoki, możliwość kąpieli w jeziorze.
Zaczynamy w Sandomierzu, kierując na naszą wyjątkową, piaskową pustynie. Wracając
odwiedzamy klasztor cystersów w Koprzywnicy i stary młyn. Następnie promem przeprawiamy się
w kierunku dawnej kopalni siarki Machów, tu trochę błota i off road-u a następnie najdłuższa
tyrolka w Polsce nad jeziorem Tarnobrzeskim i piknik z kiełbasą. Wracamy wzdłuż Wisły do
Sandomierza aby stanąć z kawą na Pieprzówkach i podziwiać dolinę Wisły i starorzecza.

Każda osoba ma opłacone przez nas ubezpieczenie, nie płaci za bilety na promach, muzeach,
wjazdówkach itp.
W cenie są kawa, herbata, kanapki, grochówka, kiełbaska i ogniska.

OFF ROAD
oferta indywidualna
całodniowa

TRASA 3
Czas: około 10 godz. Dystans: dojazd i powrót to około 100 km. Sama trasa off road-u
liczy zaledwie 6 km.
Cechy trasy: ciągła praca z wyciągarką i linami, przeprawa w woderach.
Jest to najbardziej hardkorowa trasa gdzie po przybyciu na miejsce czeka nas 8 godzin twardej
walki w terenie. Przejeżdżamy przez bagna Janowskie, mnóstwo błota i wody. Trasa nie ma raczej
cech turystyczno-krajoznawczej wycieczki. Kobiety i dzieci mogą nie podołać.

Każda osoba ma opłacone przez nas ubezpieczenie, nie płaci za bilety na promach, muzeach,
wjazdówkach itp.
W cenie są kawa, herbata, kanapki, grochówka, kiełbaska i ogniska.

OFF ROAD

Świetna zabawa i
zdrowa rywalizacja
pomogą w
odreagowania
emocji, które często
towarzyszą nam w
pracy

oferta dla firm

Przeszkolimy
uczestników w
zakresie
praktycznej jazdy
w terenie
Uczestnicy rywalizują
w trzy osobowych
grupach pod
przewodnictwem
instruktora. Osoby w
samochodzie
zmieniają się dowolnie

Dla wszystkich
zostaną
zorganizowane
trasy do
pokonania

Aktywność
fizyczna,
obcowanie z
naturą, adrenalina
i pokonywanie
trudności w
terenie pozwolą
każdemu czynnie
wypocząć

Instruktorzy
znają teren i
będą pomagać
ale nie wyręczać
kierowcę

Rywalizacja z zabawą
polega na pokonywaniu
konkretnych zadań w
terenie, poprzez
zbieranie pieczątek w
unikalnych miejscach
(błoto, piaski, woda,
podjazdy)

Zajmiemy się
kompleksową
organizacją
Twojej
firmowej
imprezy

OFF ROAD
oferta dla firm

Z naszej
wspólnego
spotkania z off
road
realizujemy film
ilustrujący
zmagania i
rywalizacje
uczestników.

Zawsze na
naszych
imprezach
pojawić się
musi ognisko z
kiełbaskami,
kawa i herbata.

Każdy uczestnik
jest
ubezpieczony.

Szkolenia
dotyczą osób
które posiadają
prawo jazdy.

Dyplom
ukończenia
szkolenia off
road i koszulka
dla każdego.

Proponujemy
dodatkowe
atrakcje np.
paintball,
tyrolka, spływ
kajakowy, walki
rycerskie,
wizyta w
winiarniach.

Cenę usługi
określamy po
indywidualnych
rozmowach.

ZAPRASZAMY
DO
WSPÓŁPRACY

OFF ROAD
realizuj

MARZENIA
zrób PREZENT
sobie i
najbliższym

ZADZWOŃ
zarezerwuj termin

PRZYJEDŹ
w okolice
Sandomierza

PRZYGODA
czeka na Ciebie

Proponujemy dodatkowe atrakcje
np. paintball, tyrolka, spływ
kajakowy, wizyta w winiarni, film z
przejażdżki, dyplomy, ogniska,
noclegi.
miesiąc
styczeń
luty
marzec

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
pażdziernik
listopad
grudzień

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

kontakt:

SGT Sandomierska Grupa Terenowa
Piotr Kusal
tel. 510 146 948
Artur Kaczkoś
tel. 667 339 628

www.sgt4x4.pl
kontakt@sgt4x4.pl

