




Leśne SPA
10-12 maja 2019



WARSZAWA

ŻUŁAWY
ELBĄSKIE

CAMP SPA

1 leśne SPA

3 dniowy road trip

4-5 oldtimerów 

2 trasy wzdłuż wody 

1 obiad na polu  



Cześć. 
Dostaniesz kluczyki, dostaniesz auto. Zabierasz ze sobą bliską osobę i ruszamy przed
siebie...Tym razem zdradzę wam tajemnicę, gdzie odpoczynek przeplata się z wodą !
I to dosłownie! Jeździć będziemy często o włos od lustra wody, poznasz kanał 
Elbląski i wody zatoki Wiślanej...Czepek pływacki możesz sobie darować, ale szlafrok 
zabierz koniecznie! Obok Twojego pokoju, tuż za rogiem, w samym środku lasu 
spędzisz wieczór w saunie, ruskiej bani i pod gwiazdami...Jedziesz z nami ? 
 



Ruszamy z Warszawy, jest piątek rano. Pijemy kawę, trochę informacji o autach i o godzinie 10.00 wciskamy sprzęgło,

wbijamy pierwszy bieg i zapominamy o stolicy! Po drodze jest obiad na świeżym powietrzu, będzie las, rzeka i ucztowanie

kilkudaniowego posiłku. Kucharz jest niespodzianką, ale kojarzycie go wszyscy :) Dalej, to już orgia 

malowniczych dróg i kwitnącego rzepaku, którego o tej porze będzie mnóstwo! Śpimy w kompleksie Glendoria + CAMP SPA

Dzień kończymy na kilkugodzinnej odnowie w saunie i ruskiej Bani. Będzie też poczęstunek lokalnych serów i cydru.    

Droga:  Warszawa - Obiad nad Narwią - Wzgórza Dylewskie - CAMP SPA.

DZIEŃ 1



O śniadanie zadbał już Artur z Glendorii, było bosko, lokalnie i pysznie! Zaczyna się właściwa przygoda, o godz. 10 startujemy 

w rejony Żuław Elbląskich. Po dwóch godzinach turystycznej podróży zaczynasz ze zdumieniem stwierdzać że po 

drodze mijasz więcej statków na sąsiednim pasie niż samochodów! Oto nie problem, gdy o włos jesteś przy kanałach wodnych! 

Obiad na Polu upichci nam Aneta z Blossom Hill, która nie w zwyczaju gotować dla przyjezdnych, lecz czego się nie robi dla nas...

Po przerwie, czas na przejazd wzdłuż Zalewu Wiślanego i powrót na kolację degustacyjną do Glendorii, gdzie Artur znów zdziałał cuda.

Droga:  CAMP SPA - Żuławy Elbląskie - Rzeka Nogat - Zalew Wiślany - Łęcze / Blossom Hill - CAMP SPA.

DZIEŃ 2



Boska niedziela! To już tradycja naszych tripów - tego dnia nie nastawiamy budzików.

Nie pędzimy ze śniadaniem...każdy ma z rana czas dla siebie. Możesz się bujać na 

huśtawce, możesz zająć miejsce w naturalnym kinie na zboczu CAMP SPA, możesz wszystko!

Po godzinie 13.00 ruszamy Wzgórzami Dylewskimi w stronę  Warszawy. Obiad ? Gdzie będziemy

jeść obiad ? Zabawimy się i rzucimy kostką. Ja stawiam!   

Droga:  CAMP SPA - Wzgórza Dylewskie - (rzut kostką) - Warszawa

DZIEŃ 3



Trasa

Co jest w cenie

Warszawa - CAMP SPA - Żuławy Elbląskie - Warszawa 

Przejazd jednym z pięciu zabytkowych 
BMW serii 2002 malowniczą trasą 
zgodnie z ułożonym programem 

Ilość osób 8-10 / po 2 osoby w aucie 

Ilość oldtimerów

Dystans 180-300 km dziennie  

Kiedy 10-12 maja  

Czas 3 dni / piątek-niedziela 

Noclegi w Glendori
Glamping lub Pokoje 2 osobowe*  

Cały pakiet żywieniowy
Lokalne specjały kuchni SLOW FOOD
śniadania, obiady, kolacje, obiado-kolacje 

2,5 godzinny seans w Leśnym SPA, kilogram jodu w powietrzu,
kluczyki do auta...

Benzyna, ubezpieczenie auta, 
opiekun wyjazdu

Cena 2300-2500 zł od osoby / pełen pakiet 
uwaga: 
warunkiem uczestnictwa jest 
wyjazd dla 2 osób,
auto oddaję parze, która dzieli 
ze sobą pokój, auto, stół itd.  

4-5 

pakietu ? 

Kontakt Jakub Majewski / T: 667220022 / info@drivestory.pl 

Rezerwuj:  50 1140 2004 0000 3702 6485 1218        

Potwierdzeniem miejsca jest zadatek w wysokości  50% wartości wyjazdu  

*Zakwaterowanie w pokojach namiotowych 50m2, w wypadku bardzo niskich
  temperatur pokoje w budynku głównym  



Przed zapłatą, nie zapomnij pomyśleć jaki kolor auta zechcesz wybrać. Najlepiej zadzwoń do mnie i 
 chwilę porozmawiaj, pomogę dobrać charakter auta do Ciebie. Fajnie będzie mi Ciebie poznać.
                   Jakub Majewski T: 667 220022 / jeśli jestem na spotkaniu oddzwonię                                       




