
Facet sam w lesie 

3-dniowy męski wypad w góry 
Wyjazd w męskim gronie dla Twojego faceta. Przygoda. Las. Reset. 

 
[Kupuję!] 

 
 
 
Może zaproponujesz swojemu facetowi wyjazd w góry? Prezent, by pokazać, że dbasz o Niego i 
jego męską stronę życia. Żeby oderwał się od myśli o pracy i spotkał w męskim gronie.  
 
 
 
A Ty możesz ten czas wykorzystać dla siebie:  
 
❖ Pójść na zakupy, bez towarzyszącego Ci zwykle marudzenia: długo jeszcze?  
❖ Spotkać się z przyjaciółkami na babskie ploty.  
❖ Wybrać się do kosmetyczki na pedicure i manicure.  
❖ Spać do późnego rana w łóżku bez nocnej walki o kołdrę. 
❖ Albo zwyczajnie przesiedzieć pod kocem cały dzień, opatulona kocem, czytając 

porywającą książkę w ręku. 
 
 
Po takiej krótkiej rozłące Twój mężczyzna wróci lekko przegłodzony i stęskniony. Doceni 
przygotowany przez Ciebie rosół. Nabierze ochoty na wspólne oglądanie filmu w miękkim, 
ciepłym łóżku. I być może chętniej spotka się z teściową (choć tego zagwarantować nie możemy) 
 
 
Pogratulujesz sobie, że rozrusza kości i nie przesiedzi cały weekend w domu, wpatrując się w 
ekran smartfona lub laptopa. A jaką będzie miał radochę, że sam przeszedł 20 km w lesie, 
zameldował się na wszystkich punktach kontrolnych i z pomocą mapy i kompasu udało mu się 
dotrzeć do celu! Prawdziwy macho! 
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Jak wygląda męski wypad po lasach Bieszczad? 
 
Każdy uczestnik wędruje po górach, bez smartfona i w towarzystwie dźwięków przyrody. Nie 
myśli o celach sprzedażowych, a skupia się na tym, jak dotrzeć do punktu kontrolnego. Las 
oddala stresy, a przybliża spokój. To uczestnicy dostają gratis. 
 

 
 
Za tę sumę możecie spędzić wspólnie niezapomniany wieczór: pójść do kina lub teatru, a dzień 
zakończyć kolacją w modnej restauracji. Jednak wspólne wyjście to tylko jeden wieczór, a 
wyprawa w Bieszczady to 3 dni dla każdego z Was. 
 
 

Opinie uczestników: 
 
“Niechętnie zgodziłem się na ten wyjazd, bo nie jestem poszukiwaczem przygód. Ale sama 
zmiana otoczenia podziałała na mnie korzystnie. Wróciły wspomnienia obozów harcerskich z 
młodzieńczych lat. Niesamowite uczucie, że można całkowicie oderwać się od smartfona i 
odnaleźć sposób na spędzanie czasu offline” 
 
“Uwielbiam takie męskie wyprawy. Do wyjazdu zaprosiłem jeszcze dwóch kumpli i wspólnie 
spędziliśmy dwie noce w schroniskach górskich. Wypad był naprawdę udany. Całkowity reset od 
domu i pracy. Znalazłam nową energię u siebie. Las wyciągnął wszelkie stresy.” 
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Pakiet SOLO  Pakiet TEAM 

● 3-dniowa wyprawa, od piątku do 
niedzieli, dowolny weekend w roku 

● Wyprawa indywidualna 
● Zestaw przetrwania: kompas, mapa z 

zaznaczonymi punktami kontrolnymi i 
punktem docelowym 

● Wyposażenie: śpiwór, butelka wody, 
suchy prowiant, reszta we własnym 
zakresie, ale uwaga: wszystko musi 
zmieścić się w plecaku 

● Opieka przewodnika, który w każdej 
chwili może pomóc 

● 3-dniowa wyprawa, od piątku do 
niedzieli, dowolny weekend w roku, pod 
warunkiem, że zbierze się odpowiednia 
ilość osób 

● W grupie max 5 osób wędruje po 
górach 

● Wyposażenie na przetrwanie: śpiwór, 
butelka wody, suchy prowiant 

● Opieka przewodnika, który w każdej 
chwili może pomóc 

 

500 PLN/ osoba  400 PLN/ osoba 

http://www.sauma.pl/
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“Potrzebowałem chwili wytchnienia od dzieci i domu. Chciałem przez chwilę pobyć sam, odciąć 
się od świata zewnętrznego. Po tej wyprawie z radością wróciłem do rodziny, bardziej doceniam 
to, co mam.” 

Organizatorzy: 
 
Para entuzjastów: Romek i Artur. Od dzieciństwa chodzą po Bieszczadach, teraz jako 
wykwalifikowani przewodnicy. Znają niemal każdy zakątek lasu, przez który prowadzi 
wyznaczona dla uczestników trasa. Podczas ostatnich 10 lat uczestniczyli w niejednej akcji 
górskiej i poradzą sobie z każdym problemem podczas wyprawy. Stale się szkolą i dbają o 
kondycję, by oferować wyjątkowe atrakcje uczestnikom i zawsze służyć wsparciem w trudnych 
sytuacjach. 
W kwestiach medycznych pomaga Marek, który jest ratownikiem TOPRu. Dba o to, by uczestnicy 
czuli się bezpiecznie i w razie trudności mogli skorzystać z pomocy lekarza.  
 
 
To jak, masz ochotę na weekend, który każdemu z Was się spodoba? 
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3-dniowy męski wypad w góry 
Wyjazd w męskim gronie dla Twojego faceta. Przygoda. Las. Reset. 

 
[Kupuję!] 

 
 
 

 
Grupa docelowa: kobiety, które szukają prezentu dla swojego partnera 
Cel: sprzedaż 
 
Meta: 
<title>  Facet sam w lesie - męski wypad w góry </title> 
<meta name="description" content="Brakuje Ci pomysłu na prezent dla Twojego faceta? Zaproponuj mu męski wypad w góry. 
Przygoda. Las. Reset.”/> 
<meta name="keywords" content="męski wypad, wyjazd w góry"/> 
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