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O NAS: 

 Lokalizacja w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym 

 Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami 

 Całodzienne wyżywienie 

 Obiekt spełniający wymagania do przyjmowania grup dzieci, młodzieży, dorosłych 

 Stadnina koni huculskich 

 Szkółka narciarstwa biegowego i wypożyczalnia nart biegowych 

 Duża sala z kominkiem do organizacji, biesiad, konferencji, gier i zabaw, karaoke, itp. 

 Współpraca z najlepszymi bieszczadzkimi przewodnikami 

 Boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, badmintona 

 Wieloletnie doświadczenie w przyjmowaniu grup dzieci, młodzieży oraz klientów 

biznesowych 

 Świetne atrakcje dla dzieci i młodzieży, znakomite autorskie programy integracyjne dla 

grup 

 Przejazdy wozami traperskimi po Woli Michowej oraz organizacja kuligów  

z pochodniami i ogniskiem w lesie 



Dla grup zorganizowanych 

W naszym Ośrodku posiadamy pokoje 2-3-4-5 osobowe z łazienką – łącznie 54 miejsca noclegowe 

(+10 dostawek w razie potrzeby). Każdy pokój ma widok na rzekę, która płynie tuż przy obiekcie lub 

na górskie szczyty. Pobyt w Latarni Wagabundy dla każdego Gościa jest przede wszystkim 

czasem, gdzie można odpocząć – jest tu cicho, spokojnie a w całym Ośrodku panuje miła  

i przyjemna atmosfera. Posiadamy pokoje odpowiednie dla par a także rodzin z dziećmi. 

 

Grupom zorganizowanym proponujemy: 

 

 Śniadanie w formie szwedzkiego stołu + ciepły, śniadaniowy posiłek (codziennie coś innego),  

 Obiad dwudaniowy + kompot 

 Podwieczorek 

 Kolacja na ciepło lub w formie szwedzkiego stołu 

 

 

 

Integracje firm 

Dobrze prosperująca firma to ludzie, a ludzie tworzą zespół. Jeżeli chcesz zintegrować członków 

swojego zespołu, wspólne celebrować sukcesy lub zorganizować wycieczkę na zakończenie 

ważnego projektu, koniecznie przeczytaj naszą ofertę! 

W zależności od pory roku, oferujemy Państwu wiele bieszczadzkich atrakcji, które każdy członek 

zespołu zapamięta na długo. Oj będzie co wspominać! Na rozgrzewkę proponujemy gry 

zespołowe, które świetnie integrują grupę i dostarczają wielu wrażeń. Posiadamy wiele zabaw, 

które organizator wybiera sam. Od tych wymagających dużej sprawności ruchowej, po te, na które 

spokojnie można sobie pozwolić przy zimnym kuflu piwa. Wszystko zależy od Państwa preferencji. 

Po wielu zabawach integracyjnych, rozpoczynamy prawdziwą biesiadę. Specjalnie dla Was wystąpi 

''Górska Kapela'', która gra i śpiewa tak, że nogi same rwą się do tańca. Na stole pojawią się dania 

kuchni polskiej i regionalnej, które są specjalnością szefów naszej kuchni. Alternatywą biesiady 

jest ognisko z pieczeniem kiełbasek, grill ze swojskimi wyrobami. Jesienią proponujemy 

Państwu również przejazd wozami traperskimi malowniczą doliną rzeki Osławy. Zimą 

organizujemy kuligi z pochodniami. Stuk kopyt, śpiew na saniach, bieszczadzki grzaniec  

i ognisko w lesie to atrakcja wprost nie do opisania! Posiadamy również sprzęt audiowizualny, 

który będzie do Państwa dyspozycji w trakcie imprezy. Ofertę dla każdej grupy ustalamy 

zawsze indywidualnie - zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Dokładamy wszelkich starań, by 

integracja firmy zawsze przebiegała na luzie i z uśmiechem na twarzach naszych Gości.

https://www.latarniawagabundy.pl/kulig-w-bieszczadach


Konferencje biznesowe 

W naszym Ośrodku Wypoczynkowym posiadamy dwie sale konferencyjne. Pierwsza sala 

pomieści 50 osób i ma dostęp do sprzętu audiowizualnego. Druga, większa sala pomieści 80 

osób i również posiada dostęp do sprzętu audiowizualnego. Podczas konferencji dostępny cały 

czas jest dla Państwa bufet kawowy, słodki kącik oraz zimne napoje. Po konferencji oferujemy 

Państwu pyszny, regionalny obiad w naszej restauracji. Jesteśmy w stanie obsłużyć nawet 150 

osób! Bieszczadzka natura, cisza, spokój, rzeka przy Ośrodku sprawiają, że prócz spotkania 

biznesowego nasi Goście czują się mile i komfortowo. Klientom biznesowym oferujemy aż 60 

miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4 - osobowych z łazienkami, a dla Prezesa firmy nocleg 

w luksusowym apartamencie! 

 

 

Biesiady jak dawniej 

Organizujemy biesiady dla grup zorganizowanych w prawdziwie bieszczadzkim stylu. Z tego 

rodzaju usług, bardzo chętnie korzystają firmy organizujące szkolenia dla pracowników 

w Bieszczadach. Biesiada to świetna forma integracji, a jednocześnie okazja do poznania kuchni 

i kultury tej części Polski. Oferujemy Państwu: 

 Muzykę na żywo w wykonaniu „Górskiej Kapeli”, która gra tak, że nogi sam rwą się do tańca! 

 Dania kuchni polskiej i regionalnej, m.in. prawdziwa kwaśnica na żeberkach, fuczki łemkowskie, 

dziczyzna, wiejski stół pełen wędlin z naszej wędzarni, deski serów owczych i kozich, marynowane 

rydze  

 Niezapomniany wieczór 

 Wino z tokajskich winnic 

 Fantastyczny klimat 

 Możliwość połączenia biesiady z kuligiem jak i również z innymi atrakcjami 

 Możliwość rozbudowania oferty, m.in. pieczony wieprz, pieczony baran, wędzone pstrągi, dania  

z grilla, beczka piwa lanego, nielimitowany alkohol 

 



Kuligi 

Kul igi  to już  t radycja  w Latarni Wagabundy ,  a  przejazdy saniami po 

zaśnieżonych,  zamarzniętych  b ieszczadzkich  drogach to nasza specjalność !  Dla 

naszych Gości  organizujemy kulig  malowniczą  doliną  rzeki  Osławy.  Trasa 

bogata jest  w przepiękne  widoki zimowych Bieszczadów ,  które  gwarantują  

n iezapomniane wrażenia .  Podczas kul igu rozpalamy wielkie ognisko - 

prawdziwą  watrę,  na którym  p ieczemy kie łbaski  i  rozgrzewamy 

się  bieszczadzkim  grzańcem  z goździkami ,  lanym prosto z kot ła,  a także  

domową  nalewką  z owoców  i  ziół  zebranych latem .  Krótko  mówiąc  n ie 

zabraknie  bieszczadzkich trunków . Zabawę  przy ogniu umila muzyka na 

żywo  w biesiadno-regionalnym klimacie .  Idealna do słuchania,  śpiewania   

i  tańczenia!  Bawimy się  do zmroku,  a drogę  do ośrodka  oświet lać  nam 

będą  pochodnie .  Gwarantujemy:  

 Przepiękne widoki  

 Niezapomnianą atmosferę i klimat 

 Wielkie ognisko  

 Pieczenie kiełbasek 

 Bieszczadzki grzaniec oraz domowe nalewki 

 Muzyka na żywo 

 Pochodnie  

 Możliwość połączenia kuligu z biesiadą łemkowską. 

 



Pokoje 

 Wypoczynek w pełnym komforcie oraz gwarancja pięknego widoku na rzekę lub las. To 

właśnie zakwaterowanie w malowniczej Woli Michowej w naszym Ośrodku. Oferujemy noclegi  

w pokojach 2-, 3-, 4-, 5-osobowych. Z każdego pokoju rozpościera się widok na kojącą zmysły 

bieszczadzką naturę, wygodne łóżko zapewnia regenerujący sen po dniu wypełnionym pieszymi 

wędrówkami, jazdą na nartach czy szkoleniami. 

W standardzie każdy pokój ma własną łazienkę, czajnik oraz ręczniki. Nasz personel dokłada 

wszelkich starań, aby umilić Państwu pobyt. Dbamy o przyjemną atmosferę i ciszę, po którą wielu 

z Państwa właśnie tu przyjeżdża. Zakwaterowanie w Latarni Wagabundy to także nieograniczony 

dostęp do wi-fi. Bez względu na cel podróży – czy przyjeżdżają Państwo prywatnie, czy  

w sprawach zawodowych, zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nocleg u nas spełnił Państwa 

oczekiwania. 

 

 



Wielkanoc 2021 – Oferta Specjalna 

Pisanki, świąteczne potrawy, króliczek, koszyczek wielkanocny, czas spędzony z rodziną – Święta 
Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas! Zapraszamy Państwa do spędzenia Świąt w rodzinnej atmosferze 
w Latarni Wagabundy w Woli Michowej. Cisza, spokój, kontakt z naturą pozwolą Państwu wypocząć 
i zapomnieć o codziennych obowiązkach. 
 
Zaczynamy w piątek, 2 kwietnia postną obiadokolacją i przygotowaniem koszyczków 
wielkanocnych. Dzieci z pewnością ucieszy konkurs na najpiękniejszą pisankę, ręcznie malowaną. 
Początek o godzinie 19.00. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy i wyprawiamy się wozami 
traperskimi doliną rzeki Osławy. W terenie zabawa dla dzieci - szukanie króliczka wielkanocnego. 
O godzinie 17.00 kolacja z grillowanymi specjałami i prezentacja karpackich tradycji wielkanocnych. 
 
Wola Michowa - Wielkanoc po łemkowsku 

 

Wielkanoc w Bieszczadach 
  
Dzień I – Piątek 2 kwietnia 
16:00-19:00 – Przyjazd i zakwaterowanie Gości 
19:00 – Obiadokolacja 
20:00 – Wspólne malowanie pisanek i przygotowanie 
koszyczków wielkanocnych 
  
Dzień II – sobota 3 kwietnia 
8:00-10:00 – Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 
10:00 Wyprawa wozami traperskimi po Woli Michowej, doliną rzeki Osławy 
17:00 - Obiadokolacja przy kominku w sali biesiadnej, tradycyjne 
zabawy wielkanocne 
  
Dzień III – niedziela 4 kwietnia 
10:00-12:00 – Uroczyste śniadanie Wielkanocne 
17:00 – Biesiada Wielkanocna z muzyką na żywo – Regionalna kolacja w naszej Sali Biesiadnej 
przy prawdziwym ogniu i regionalnych potrawach. Nad oprawą muzyczną będzie czuwać ‘’Górska 
Kapela’’ która zagra tak, by nogi same rwały się do tańca. 
  
Dzień IV – poniedziałek 5 kwietnia 
8:00 – 10:00 – Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 
  
Pakiet zawiera: 
-3 noclegi w pokojach 2,3,4,5 osobowych z łazienką 
-3 śniadania w formie szwedzkiego stołu w tym uroczyste śniadanie Wielkanocne 
-3 obiadokolację w tym biesiada łemkowska 
-Przejazd wozami traperskimi 
-Muzykę na żywo podczas biesiady łemkowskiej 
-Słodki bufet, kącik kawowy podczas posiłków 
-Malowanie pisanek 

 

 

 



Narty i inne atrakcje 

Malowniczo położona Wola Michowa to gwarancja doskonale spędzonego czasu. Dla kochających 

narty mamy piękne stoki, latem otwieramy plażę rzeki Osławy, poza tym skorzystać można z jazdy 

konnej, wypożyczalni quadów, kajaków, rowerów i innych atrakcji. Okolica doskonała jest także 

do nart biegowych. Gościom udostępniamy boisko do piłki nożnej i siatkowej. A dla kochających 

zabawę polecamy atrakcje wieczorne: koncerty, dyskoteki i…dużo więcej! Zapraszamy do 

zapoznania się z całą ofertą.
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