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WRAK    RACE      HIT w imprezach integracyjnych! 

 

Jedna z najbardziej popularnych w ostatnim czasie atrakcji!  

Rajd  starymi autami  ze złomu , którym nie straszne są 

delikatne stłuczki i obcierki ;) Sportowa rywalizacja na 

zamkniętym torze dla uczestników pragnących mocnych 

wrażeń ! Wyścig zapewnia emocje na najwyższym poziomie. 

QUADY 

 

Markowe quady o pojemności od 250 ccm do 800 ccm. 

Przejażdżki po wyznaczonym torze, jazda  w terenie, z 

przewodnikiem lub GPS  

SEGWAY 

 

Jazda na tym dwukołowcu to czysta frajda! Dzięki 

zaawansowanej technologii i dynamicznej stabilizacji utrzymuje 

równowagę człowieka oraz wyczuwa każdy ruch prowadzącego. 

Nauka jazdy na Segwayu zachwyci każdego !  

PAINTBALL / POLE PAINTBALLOWE / STRZELNICA 

 

Popularna i lubiana gra zespołowa.  

Każdy uczestnik otrzymuje marker (karabinek) załadowany 

żelowymi kulkami, maskę ochronną  oraz ubranie ochronne. 

Korzystamy tylko z niezawodnych markerów firmy BT w raz z 

butlami na HP co umożliwia grę w  warunkach i przez cały rok. 



mail :   info@quady-mragowo.pl 
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OFF-ROAD  SAMOCHODY TERENOWE 4x4 

 

Przejażdżki autami terenowymi z napędem 4x4. Niezwykła 

atrakcja dla każdego  kto chce poczuć adrenalinę jazdy 

terenowym autem w trudnych warunkach.  

 RAJDÓWKI 

 

Do dyspozycji oddajemy sportowe auta Subaru Impreza. Na 

zamkniętym torze  mamy możliwość doskonalenia techniki 

jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów.  

  TOR KARTINGOWY 

 

Gokart to mały pojazd silnikowy służący do wyścigów na 

torze kartingowym. Jazda gokartami zapewni emocje 

wszystkim fanom wyścigów samochodowych bez względu 

na wiek. 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA,  ZORBING, MEGA 

PIŁKARZYKI 

 

Ośmiometrowej  wysokości ścianka  spinaczkowa z dwiema drogami , 

które mogą pokonywać uczestnicy konkurencji.  

Zorbing-trzymetrowa kula  to już klasyk na imprezach 

zorganizowanych i spełnienie marzeń wielbicieli sportów 

ekstremalnych.  

Mega piłkarzyki to doskonała rozrywka pobudzająca do 

rywalizacji, opracowania strategii i doskonalenia zgrania zespołu.  
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GRY I ZABAWY 

 

 Podchody 

 Poszukiwanie skarbów z wykrywaczami metalu 

 Konkurencje zespołowe 

PAINTBALL   / STRZELNICA PAINTBALLOWA  

 

Doskonała gra zespołowa dla dzieci. Dzieci od 8 lat. 

Dzieci poniżej 8 roku otrzymują markery typu Shotgun 

( bezpieczniejsze, lżejsze) 

QUADY 
 

Nauka jazdy i przejażdżki po zamkniętym torze z 

instruktorem 

SEGWAY 
 

Nauka jazdy na dwukołowym pojeździe samobalansującym.  

Segway dostarcza niesamowitej radości z jazdy! 

Dzieci od 5 lat  

GRUPY SZKOLNE, KOLONIE, PÓŁKOLONIE 

PRZEJAŻDŻKI AUTEM TERENOWYM 

 

Przejazdy  samochodem terenowym 4x4 w trudnym terenie 

z instruktorem dostarczy każdemu niezapomnianych 

wrażeń. Lubiana atrakcja przez dzieci. 
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Q UA D Y  -  M R A G O W O. P L 

Kontakt: Tomek 506 780 008,   Dorota 505 942 005    mail: info@quady-mragowo.pl 

QUADY,  PAINTBALL,   SEGWAY,   GOKART,  IMPREZY INTEGRACYJNE 

MUZEUM POJAZDÓW WOJSKOWYCH 

 

Muzeum jest jedyną tego typu placówką w Polsce północno-

wschodniej. Jest to żywe muzeum, pojazdy są wyeksponowane na 

wolnym powietrzu, można je obejrzeć z bliska, do wielu z nich 

można wejść 

ZORBING / KULE WODNE 

 

Doskonała zabawa dla dzieci . Do wyboru kule wodne lub bardziej 

ekstremalnie - Zorbing. 

Dodatkowo  oferujemy: 

KUCHNIA POLOWA     lub    OGNISKO  

 

Lubiana przez wszystkich  wojskowa kuchnia polowa. Urządzenie, 

które potrafi nadać wyjątkowy smak potrawom serwowanym wprost z 

OPRAWA MUZYCZNA imprezy 

 

4 osobowy  wykonujący utwory wywodzące się z nurtu amery-

kańskiej muzyki folk-rockowej lat 70 tych urozmaici spotkanie 

towarzyskie.  


