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Przygoda
na Sanie



ZielonyPonton.pl – Zielony Ponton pływa po Sanie od 2014 roku 
(jako osobna firma od 2018). Specjalizujemy się przede wszystkich 
w spływach rzecznych w na rzece San oraz w  turystyce aktywnej 
w Bieszczadach. Posiadamy uprawnienia organizatora turystyki, 
pracujemy z doświadczonymi instruktorami, zainwestowaliśmy w 
najlepsze w Bieszczadach pontony raftingowe, mamy ich największą 
ilość. Możemy obsłużyć ponad 300 osób jednorazowo. Połączyliśmy 
spokojne, rekreacyjne spływy z dawką wiedzy o przyrodzie, historii, 
kulturze  regionu tworząc produkt turystyczny pod nazwą Zielony 
Ponton.  Zapraszamy Was na rodzinną przygodę w Bieszczadach! 

Nasz sprzęt

 ҩ Nasze pontony to sprzęt z wysokiej półki, firmy NordBoat 
i WATS dostarczają sprzęt także służbą ratowniczym, 
takim jak WOPR i GOPR. Pontony są 5 i 7 osobowe. 
Dzięki swojej budowie   są niezatapialne – posiadają 
7 niezależnych osobno pompowanych komór. 

 ҩ  Spływy pontonowe są doskonałym pomysłem dla 
osób które dopiero chcą zacząć przygodę ze spływami 
rzecznymi lub rodzin z dziećmi 

 ҩ Każdy obowiązkowo otrzymuje kamizelkę asekuracyjną 
polskiej firmy OLIMP, drewniany pagaj firmy Szmagliński 
oraz worek wodoszczelny np. na dokumenty.

Obsługa

 ҩ Waszego bezpieczeństwa pilnują najbardziej doświadczeni 
w Bieszczadach instruktorzy i ratownicy z Bieszczadzkiego 
Centrum Ratownictwa Wodnego. 

 ҩ Podczas obsługi naszych grup korzystamy z własnych 
wypracowane kilkuletnim doświadczeniem procedury 
spływów. Z roku na rok nasi instruktorzy zwiększają 
swoje kwalifikacje, podczas kursów i szkoleń. 

 ҩ Nasza zawsze uśmiechnięta kadra instruktorów i 
ratowników ma za sobą wiele spływów pontonowych.

ok.15000 
osób pływa z nami 

w ciągu roku 

55 
5 - 7 osobowych pontonów 

raftingowych

300 
osób jednorazowo na naszym spływie



Przystań
DĘBNA

Ogniska po spływie pontonowym: Kiełbaska, Proziaki, masło czosnkowe, sosy, napoje ciepłe i zimne

Trasa spływu zaczyna się w miejscowości Sanok, Przy 
moście prowadzącym do Skansenu w Sanoku, a dokładniej 
tuż przy bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trasa 
przygotowana dla klientów indywidualnych i oczywiście dla 
grup zorganizowanych. Spokojna i rekreacyjna z pięknymi 
krajobrazami m.in. na cerkiew w Międzybrodziu. Przepłyniemy 
przez miejscowość Trepcza, kończąc spływ w Dębnej. 

Trasa Sanok - Dębna

 Na naszej przystani znajdziecie

 ҩ Parking dla samochodów i autokarów - w pobliżu przystani znajdziecie miejsce parkingowe

 ҩ Zacienione miejsce z pięknym widokiem - odpoczynek w cieniu nad brzegiem rzeki na zielonej plaży

 ҩ Wygodne wyjście na brzeg - bezpieczne schody przy których może przybić kilka pontonów na raz 
i w bezpieczny sposób wejdź na brzeg

 ҩ Ławki z zadaszeniem dla ok. 50  osób - wygodne miejsce do zjedzenia posiłku po spływie, nawet 
podczas deszczu

 ҩ Miejsce ogniskowe z ławkami i rusztem - Możliwość wynajęcia miejsca ogniskowego z wygodnym 
rusztem

 ҩ Toalety i przebieralnia - dla wygody i komfortu uczestników spływu

 ҩ Zielona Plaża – Miejsce wypoczynku z leżakami nad brzegiem rzeki.

CZAS:
od 2 do 2,5 h.

DŁUGOŚĆ:
9 kilometrów.

MIEJSCE OGNISKOWE:
Tak.
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Spływy pontonowe

Dla Szkół
Bezpieczna przygoda dla dzieci i młodzieży. 

Wycieczki w Bieszczady to nie tylko górskie wędrówki, zabytki i 

muzea! Bieszczady mają jeszcze jedną wspaniała atrakcję, która 

łączy zdobywanie wiedzy przyrodniczej, geograficznej i ze wspaniałą 

przygodą. Są to  spływy pontonowe rzeką San!

Spływ w każdym wieku

Na wakacjach podczas spływów pływały 
z nami nawet kilkumiesięczne dzieci pod 
opieką rodziców. Jeśli chodzi o dzieci 
szkolne sugerujemy aby planować spływ 
dla minimum 3 klasy podstawówki, górnego 
limitu nie m. (wymagamy aby na 10 dzieci 
był przynajmniej 1 opiekun). W przypadku 
grup szkolnych, dzielimy się na grupy 6-7 
osobowe. Każdorazowo grupy dobieramy tak, 
aby na każdym pontonie była osoba dorosła.

Doświadczona obsługa

O wasze bezpieczeństwo ZAWSZE dba:  ratownik  
+ instruktorzy. Jako jedyny organizator spływów 
pontonowych w Bieszczadach posiadamy 
umowę z Bieszczadzkim Centrum Ratownictwa 
Wodnego LESTUR. Współpracujemy z 
najbardziej doświadczonymi ratownikami! Na 
wyposażeniu posiadają apteczkę ratownicza 
R1!  Nasi instruktorzy mają ogromne 
doświadczenie są uczestnikami wielu 
szkoleń i kursów.



 Jak przebiega spływ?
 ҩ Parking w Sanoku k. Skanenu i przejście  na miejsce startu spływu (ok. 400 m)

 ҩ Spotkanie z instruktorami i ratownikami.

 ҩ Instruktorzy w pierwszej kolejności dobiorą Wam kamizelki asekuracyjne oraz pozostały sprzęt.

 ҩ Dopilnujemy, aby każdy miał prawidłowo zapiętą kamizelkę.

 ҩ Dobierzemy Was w załogi, tak aby na każdym pontonie znajdowała się przynajmniej jedna osoba dorosła.

 ҩ Przeprowadzimy szkolenie – z kwestii bezpieczeństwa nad wodą oraz nauczymy się jak wspólnie sterować pontonem.

 ҩ Wodujemy się i wspólnie płyniemy do końcowej przystani w zależności od stanu wody 1,5-2,5 h. 

 ҩ Na końcu spływu będzie czekał już autokar – a jeśli zechcecie zorganizujemy Wam ognisko z pysznymi kiełbaskami.

 10 powodów dlaczego warto
 ҩ Bezpieczna PRZYGODA pod pełną kontrolą

 ҩ Świetny pomysł na regeneracje po górskich wycieczkach

 ҩ Rozwija umiejętność współpracy i odpowiedzialności

 ҩ Rozwija sprawność fizyczną i koordynację ruchową

 ҩ Ruch na świeżym powietrzu, bez smartphona.

 ҩ Pozwala oswoić się z wodą, nabrać do niej szacunku.

 ҩ Uświadamia o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. 

 ҩ Wzmaga INTEGRACJĘ  w grupie, na pontonie pracujemy jako jedna drużyna.

 ҩ Uatrakcyjnia wycieczki szkolne – często to najmilej wspominana atrakcja w 
Bieszczadach
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Spływy pontonowe

Dla grup 
zorganizowanych

Bezpieczna przygoda DLA KAŻDEGO. 

Doskonała propozycja aktywnego wypoczynku w Bieszczadach, 

przeznaczona dla grup w każdym wieku, bez względu na kondycję 

fizyczną. Nasze spływy to czysty relaks i rekreacja! W bezpiecznych 

5 lub 7 osobowych pontonach będziemy pracować jak jedna drużyna, 

ciesząc się własnym towarzystwem, integrując się. Przyroda Doliny 

Sanu jest wspaniała i kojąca dla oczu. 

Dla kogo spływ?

Pływanie na pontonach jest dla każdego! 
Świetnie poradzą sobie grupy przyjaciół, grupy 
firmowe i integracyjne jak i seniorzy. Pontony 
płyną z nurtem rzeki, więc jest to bardzo 
relaksacyjny spływ. Zawsze w konsultacji z 
grupą jesteśmy w stanie przygotować spływ 
pod indywidualne wymagania i zmodyfikować 
go tak aby każdy mógł z niego skorzystać.

Bepzieczny sprzęt

Sprzęt jaki  posiadamy to pontony 
raftingowe, Charakteryzują się nieprzeciętną 
wytrzymałością, są bardzo stabilne na 
wodzie,a ryzyko wpadnięcia do wody jest 
zerowe. Obsługa pontonu jest bardzo prosta 
i po przeszkoleniu każdy da sobie radę. 
Pontony polecamy szczególnie grupom, 
które po raz pierwszy chcą wypróbować 
tego rodzaju aktywności.  



Spokojny spływ

Naszą trasą, na której możemy pływać cały rok jest 9 kilometrowa 
trasa Sanok-Dębna.  To jedna z najciekawszych propozycji jakie 
znajdziecie w naszej ofercie. Trasa do Dębnej to jednocześnie 
piękny krajobrazowo odcinek oraz jedna z najbezpieczniejszych 
tras dla początkujących grup. Rzeka San jest zaliczana do 
najłagodniejszych/rekreacyjnych. 

 Jak przebiega spływ?
 ҩ Przejście z autokaru na miejsce rozpoczęcia spływu (ok. 400 m).

 ҩ Spotkanie z instruktorami i ratownikami.

 ҩ Instruktorzy w pierwszej kolejności dobiorą Wam kamizelki asekuracyjne oraz pozostały sprzęt.

 ҩ Dopilnujemy, aby każdy miał prawidłowo zapiętą kamizelkę.

 ҩ Wspólnie dobierzemy się w załogi, zasugerujemy w razie wątpliwości właściwą konfigurację.

 ҩ Przeprowadzimy szkolenie – z kwestii bezpieczeństwa nad wodą oraz nauczymy się jak wspólnie sterować pontonem.

 ҩ Wodujemy się i wspólnie płyniemy do końcowej przystani. 

 ҩ Na końcu spływu będzie czekał już autokar – a jeśli zechcecie zorganizujemy Wam ognisko z pysznymi kiełbaskami.

Pozostałe trasy  

Przy odpowiednim stanie wody możliwe są także inne trasy, 
które konsultujemy z grupą indywidualnie. Na stan wody 
mają wpływ przede wszystkim regularne opady, ale także 
praca Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. W 
niektórych okresach możliwe są spływy górnym odcinkiem 
Sanu.  Zapraszamy Was na spływy o różnej długości – od 
krótkich, rekreacyjnych po całodniowe wyprawy! 

CENA:
45 zł /osoba
(pilot / organizator / zamawiający - bilety bezpłatne)

Trasa:
Sanok – Dębna
Trasy specjalne (+10 zł osoba): Zwierzyń - Lesko, Lesko - Zagórz  

Co jest w cenie: 
PRZYGODA NA SANIE – Spływ pontonowy, opieka instruktorów, opieka licencjonowanego ratownika, instruktaż dotyczący 
bezpieczeństwa i zasad pływania pontonem, zapewnienie sprzętu asekuracyjnego – kamizelki dobrane do wagi dla każdego 
uczestnika, pontony NORD BOAT i WATS – 5 i 7 osobowe, POZOSTAŁY SPRZĘT: pagaje, rzutki, pamelki, worki wodoszczelne, 
Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika ( wymagane przesłanie danych do ubezpieczenia) 
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Ogniska na brzegu 

Degustacja wina Domowe wypieki Gulasz z kociołka

Warto ukoronować spływ sanem odpowiednim posiłkiem. 
Podstawowe pakiety ogniskowe to kiełbaska regionalna, 
pieczywo, proziak  (regionalny podpłomyk na ciepło z 
masłem), herbatka i dodatki w postaci kechupu i musztardy.
 

 ҩ Kiełbaska regionalna

 ҩ Pieczywo

 ҩ Ciepła herbata 

 ҩ Proziaki 

 ҩ Masło z czosnkiem niedźwiedzim (dotyczy ceny dorosłych)

Na podkarpackich stokach leży najwięcej 
winnic w Polsce. Mamy tutaj dobry klimat 
i świetnych winiarzy. Zapraszamy Was 
po spływie pontonowym (nigdy przed 
) na degustację wina w winnicy Dolina 
Sanu Pana Józefa Bodziaka . 

Na brzegu na klientów będą czekać 
lokalne smakołyki m.in. chleb wypiekany 
na Rynku Galicyjskim sanockiego 
skansenu i domowe ciasta

Nad ogniskiem bulgocze gulasz, wrze 
woda w żeliwnym garnku postawionym 
na ognisku. Ciepłe masełko spływa 
po gorących pierogach. A to wszystko 
na brzegu rzeki w trakcie spływu 
pontonowego! Mniam!

Catering na spływach



W małej miejscowości pod Jasłem zwiedzimy 
bardzo starą osadę, zwiedzimy dworek Marii 
Konopnickiej oraz wypróbujemy wód mineralnych 
w najstarszym uzdrowisku na Podkarpaciu. 

 A Karpacka Troja - skansen archeologiczny 
 A Żarnowiec - dworek Marii Konopnickiej
 A W poszukiwaniu wód mineralnych - zwiedzanie 

Iwonicza Zdroju 

Niedaleko nas powstała pierwsza na świecie 
kopalnia ropy naftowej, rezerwat Prządki skrywa 
ciekawe legendy, a na zamku Kamieniec działa 
się akcja fredrowskiej „Zemsty”. Zobaczymy te 
miejsca.

 A Zamek Kamieniec z „Zemsty” A. Fredry
 A „Prządki” rezerwat z legendą
 A Spacer z przewodnikiem po Krośnie
 A Bóbrka - Skansen Naftowy, miejsce gdzie narodził się 

petroprzemysł

W CENIE:
Transport, usługa przewodnika, ubezpieczenie NNW, bilety 
wstępów

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Muzeum Lizaka w Jaśle - możliwość zrobienia własnych 

słodyczy
 B Dwór Kopytowa - Muzeum Kultury Szlacheckiej

W CENIE:
Transport, usługa przewodnika, ubezpieczenie NNW, bilety 
wstępów, przewodnicy (Krosno + Bóbrka)

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Ognisko w zamku Kamieniec
Dwór Kopytowa
Warsztaty w Pijalni Czekolady w Korczynie 

CENA: JUŻ OD 79 zł

CENA: JUŻ OD 85 zł

Integracja
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Gra terenowa Arrow Tag

Pozostałe atrakcje 

Doskonały sposób na poznanie Bieszczadów połączony 
z zabawą i rywalizacją. Gry terenowe w Bieszczadach. 
to naprawdę niełatwe zadanie. Kluczem do sukcesu 
będzie spryt i zaradność, by nie dać się przechytrzyć ani 
przeciwnikom ani zadaniom.

Dlaczego warto? 

 ҩ Zabawa na świeżym powietrzu w duchu rywalizacji

 ҩ Gra uczy kreatywności, nieszablonowego myślenia 
i spostrzegawczości

 ҩ Budowanie umiejętności współpracy. 

 ҩ Nauczymy się czytania mapy, korzystania z busoli i GPS

 ҩ Poznajemy historię ciekawych miejsc w naszej okolicy

To nowa dyscyplina sportu, w której zamieniamy się 
w łuczników i rozgrywamy łuczniczą bitwę! Podczas bitwy 
będziemy musieli wyeliminować drużynę przeciwną za 
pomocą specjalnie zaprojektowanych, bezpiecznych 
strzał zakończonych gąbką. 

Dlaczego warto? 

 ҩ Aktywny wypoczynek z ruchem 

 ҩ Rywalizacja z przeciwną drużyną, współpraca  
w swojej drużynie

 ҩ Rozwija strategiczne myślenie

 ҩ Może rozwinąć pasję i zainteresowanie łucznictwem 

 ҩ Gra w 100% bezpieczna i czysta



Bumper Ball Bitwa kolorów One Minute Task

BUMPER BALL to propozycja aktywnego wypoczynku w 
małej kuli zorbingowej. Jednak pozwala ona na więcej 
niż klasyczne kule. Zakładamy je na siebie niczym 
plecak i wystają nam z nich jedynie nogi. Możemy 
całkowicie bezpiecznie, zwalajać przeciwników z nóg!

Bitwa kolorów to walka na kolorowe proszki. Każdy 
jest wyposażony w saszetkę w jednym z 9 jaskrawych 
kolorów! W kolorowym pyle twarz wygląda jak malowidło 
impresjonistów! Warto uwiecznić taką chwilę, dlatego 
będzie Wam towarzyszył nasz fotograf, lub kamerzysta!  

One Minute Task to turniej zręcznościowy pomiędzy 
drużynami, składający się z kilkudziesięciu konkurencji. Czas 
na rozegranie pojedynczej konkurencji jest bardzo krótki 
- wynosi 60 sekund. Dlatego konkurencji jest bardzo dużo.  
W zabawie wykorzystujemy proste przedmioty

Dlaczego warto? 

 ҩ Aktywna forma wypoczynku

 ҩ Szalona zabawa dla każdego w kontrolowanych warunkach

 ҩ 8 scenariuszy rozgrywek

 ҩ Ubaw po pachy zarówno dla grających jak i obserwujących

 ҩ Nasi instruktorzy pilnują bezpieczeństwa oraz komentują 
mecze w zabawny sposób

Dlaczego warto? 

 ҩ Sesja fotograficzna  

 ҩ Pamiątka na długie lata

Dlaczego warto? 

 ҩ Świetna zabawa w gronie  przyjaciół i znajomych  

 ҩ Duża ilość konkurencji 

 ҩ Rywalizacja w drużynach 

 ҩ Rozwijanie umiejętności współpracy
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Integracja
Team Building

Olimpiada Sportów 
Dziwnych

Integracja jest doskonałym pomysłem dla grupy 
szkolnej pierwszoklasistów, grupy kolonijnej, czy grupy 
współpracowników. Dla grupy organizujemy zestaw 
zabaw,  podczas których odnajdziemy naturalne „super 
moce” naszych podopiecznych. 

A co powiecie na olimpiadę sportów, o których 
prawdopodobnie nie słyszał nikt? Takich jak: ludzkie 
kręgle, strzelectwo precyzyjne gumkami recepturkami, 
Arrow TAG czy dmuchane pingpongowe piłkarzyki i wiele 
innych? 

Dlaczego warto? 

 ҩ Budowanie wzajemnego zaufania

 ҩ Budowanie relacji 

 ҩ Nawiązywanie bliższych kontaktów

 ҩ Poprawienie komunikacji i efektywnośi grupy

 ҩ Nauka wspólnego rozwiązywania problemów

Dlaczego warto? 

 ҩ Zestaw ciekawych konkurencji

 ҩ Rywalizacja w zespołach

 ҩ Świetna zabawa we współnym gronie

 ҩ Poprawienie komunikacji i efektywnośi grupy

 ҩ Aktywna forma wypoczynku



Zapraszamy do kontaktu

13 30 67 888697 075 795 kontakt@zielonyponton.pl ul. Bieszczadzka 5
38-540 Zagórz

zielonyponton.pl
wycieczki-bieszczady.pl


