
   



Eko-Farma to wspaniały kompleks 
wypoczynkowy otoczony naturą w czystej 
formie. 11 hektarów krystalicznie czystej, 
zielononiebieskiej wody w osłonie pięknych 
lasów, zieleni i zwierząt, nadaje Eko-Farmie 
malowniczy i bajkowy klimat.  
Nasz ośrodek potrafi zauroczyć nawet 
najbardziej wymagających gości.  
 
 
 
 

Do Państwa dyspozycji oddajemy strzeżone 
kąpielisko z zadbaną piaszczystą plażą oraz 
wypożyczalnią sprzętu wodnego. Na terenie 
obiektu znajduje się restauracja, gdzie można 
skosztować specjałów polskiej kuchni oraz 
dań z grilla.  
Ponadto, profesjonalne łowisko dostosowane 
do potrzeb hobbystycznych i zawodowych 
wędkarzy. Tylko u nas można się zmierzyć z 
największymi okazami karpia w Polsce. 
 
 

 
Organizujemy i obsługujemy imprezy 
okolicznościowe – pikniki dla dzieci i 
dorosłych, spotkania integracyjne, wieczory 
panieńskie i kawalerskie, wesela, komunie 
oraz imprezy firmowe, a wszystko to w 
pięknym naturalnym i niepowtarzalnym 
klimacie będącym kwintesencją natury i 
przyrody. 
 
 

 

 

 

 

 



Atrakcje 

w ośrodku Eko-Farma Żelechów 

Nurkowanie: 

 

Grupa do 10 osób - 300 zł od osoby 

Grupa powyżej 10 osób - 250 zł od osoby 

Kurs rozpoczyna się krótkim przeszkoleniem prowadzonym 
przez instruktora oraz przygotowaniem do rozpoczęcia 
nurkowania- dobranie odzieży i sprzętu.  Całość kursu trwa 
około 90 min w tym około 30 samego nurkowania. 
Struktura kursu umożliwia dopasowanie go do 
indywidualnych umiejętności uczestnika i wyjście naprzeciw 
Twoim oczekiwaniom. Podczas nurkowania będziesz mógł 
poznać podwodny świat wód Eko-Farmy. 

 

 

 

 

 

Most linowy: 

Pierwsze przejście 30 zł / grupa powyżej 10 osób 25 zł 

Kolejne przejścia 10 zł / grupa powyżej 10 osób 5 zł 

Most z 3 lin rozpięty pomiędzy słupami rozmieszczonymi w 

odległości około 40 metrów od siebie. Dodatkową atrakcją 

jest możliwość wspięcia się na most po ściance 

wspinaczkowej lub bocznej drabince. Nad 

bezpieczeństwem uczestników czuwa obsługa. Uczestnicy 

przypięci są liną asekuracyjną z odpowiednim 

oprzyrządowaniem.  

 

 

 

 



Tyrolka: 

 

Pierwszy zjazd 30 zł / grupa powyżej 10 osób 25 zł 

Każdy kolejny  zjazd 10 zł / grupa powyżej 10 osób 5 zł 

Zjazd na linie zawieszonej 10 metrów nad wodą. Szybki, 

dostarczający wielu emocji zastrzyk adrenaliny. Po wpięciu 

się w przyrządy wystarczy, że wybijesz się z rampy i 

poszybujesz na drugi brzeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paintball: 

 

150 kulek - 60 zł 

500 kulek – 80 zł 

1000 kulek – 120 zł 

 

Najmodniejsza w ostatnim czasie zabawa strategiczna, 

przeznaczona dla tych, którzy lubią mocne wrażenia i 

sportową rywalizację. Wymusza ruch na świeżym 

powietrzu, umożliwia zrzucenie kilku kilogramów, rozwija 

zmysły oraz kondycję fizyczną. 

W cenę wliczone są markery, maski i kombinezony. 

Zabawa dedykowana dla grup od 4 osób, jednak im 

większa grupa, tym lepsza zabawa.  

Scenariusze gier do indywidualnego ustalenia. 

 



Strzelnica: 

 

Wiatrówka:  

30 min – 2 tarcze – 20 zł od osoby / grupa powyżej 10 osób 

15 zł 

60 min – 5 tarcz – 35 zł od osoby / grupa powyżej 10 osób 

30 zł 

Paintball: 

50 kulek – 20 zł 

100 kulek – 35 zł  

Łuk: 

6 strzałów – 10 zł 

12 strzałów – 15 zł 

 

 

 

 

Przejazd bryczką: 

 

Przejazd od 10 do 15 osób – 80 zł od osoby 

Przejazd bryczką po malowniczym terenie Eko-Farmy  

i jej okolicach. Przejazd bryczką trwa około 3 godziny. 

Przejazd z pewnością zaliczyć będzie można do 

niezapomnianych i emocjonujących przeżyć. Z jednej strony 

bowiem możemy przebywać w towarzystwie koni, z drugiej 

strony podczas przejażdżki możemy podziwiać otaczającą nas 

przyrodę. 

 

 

 

 

 



Wędkowanie: 

 

Zezwolenie na wędkowanie w prywatnym zbiorniku wodnym 

Poniedziałek- Czwartek  (w dzień)  - 25 zł/os. 

Piątek – Niedziela  (w dzień)  – 45 zł/os. 

Poniedziałek – Czwartek ( w nocy)  – 35 zł/os. 

Piątek – Niedziela ( w nocy) – 55 zł/os. 

Wynajem jednego z trzech cypli karpiowych  – 300 zł/os. 

 

Zielony domek – 200 zł 

Osoba towarzysząca 10 zł 

*Zezwolenie trwa 12 godzin 

*Obowiązek posiadania przez wędkarza podbieraka i maty 

(możliwość wypożyczenia na miejscu) 

 

 

 

Wycieczki rowerowe: 

 

Wypożyczenie roweru – 50zł / dzień 

Możliwość zorganizowania wycieczki rowerowej  po okolicach 

Żelechowa. 

W czasie jazdy na rowerze organizm wydziela endorfiny, 

zwane hormonami szczęścia. Minimalizują one odczuwanie 

wysiłku i zmęczenie mięśni, poprawiają samopoczucie i 

zwiększają zadowolenie. Szybsze krążenie sprawia, że 

organizm jest lepiej dotleniony i sprawniej funkcjonuje. 

Jesteśmy zdrowsi. Dodatkowo jazda na rowerze pozwala 

uniknąć stresu i się zrelaksować. 

 

 

 



Sprzęt wodny: 

 

Rowery wodne / kajaki – 5 zł od osoby / 45 

min 

Grupy powyżej 10 osób – 4 zł od osoby / 

45min 

Zbiornik wodny o powierzchni 11 hektarów, 

możliwość korzystania z rowerów, kajaków. 

Kajakarstwo to świetna możliwość do 

sprawdzenia swoich sił i umiejętności, a 

przede wszystkim doskonała forma 

uprawiania sportu i relaksu.  

 

 

Quady: 

 

Wypożyczenie  quada 700 zł/szt. 

Wyprawa z przewodnikiem poza teren Eko-Farmy. Jazda 

quadem po wyznaczonym torze, o umiarkowanym stopniu 

trudności.  

Doskonała zabawa w otoczeniu wspaniałej przyrody – lasy, 

drogi gruntowe oraz wjazd na czynną żwirownię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Off-road: 

 

Auto z instruktorem – symulacja 

rajdu przeprawowego - 1500zł 

Całodzienna symulacja rajdu 

przeprawowego w 

profesjonalnie przygotowanych 

samochodach terenowych w 2-3 

osobowych zespołach 

przydzielonych do pojazdów.  

 

 

Program obejmuje szkolenie prowadzone przez instruktora obejmujące przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne wskazówki dotyczące samochodów terenowych i użytkowania ich w terenie. Zadaniem 

każdej załogi jest pokonanie odcinków specjalnych, poszukiwanie trasy.  

 

 

Teatr Ognia:  

 

Pokaz 2 osobowy: od 600 zł* 

Pokaz 5 osobowy: od 1500 zł* 

Pokaz 10 osobowy: od 3000 zł* 

*Cena pokazu uzależniona jest od:  

terminu, miejsca, czasu trwania 

Teatr ognia to niepowtarzalne i zróżnicowane  

widowisko pełne światła i dymu. 

 

 

 

 

 

 

 



Spektakle teatralne: 

 

Spektakl pt.: „Sztuka Pierdzenia - osobliwy duet” – 2000 zł 

Spektakl pt.: „Z babskiego punktu widzenia” – 3500 zł 

 

Spektakle przygotowane przez Teatr Jo Art. Show jest 

objazdowym teatrem, nie zakorzenionym w jednej 

przestrzeni, ale teatrem, który wychodzi do ludzi i daje to co 

najlepsze i najbardziej wartościowe, czyli serce. Jest to teatr, 

który powoduje rewolucję umysłu, który pobudza do zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

Agent: 

 

Przebieg gry uzależniony jest od scenariusza dostępnego 

w 3 pakietach cenowych. Możliwość zaaranżowania 

całego weekendu w sposób tożsamy z telewizyjnym 

show o  tej nazwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncerty muzyczne: 

 

Występy solowe – od 500 zł 

Występy zespołów i orkiestr kameralnych – od 1000 zł 

Występy operowe/operetkowe – od 1400 zł 

Występy zespołów muzyki dawnej – od 1400 zł 

Zespoły jazzowe, latino, popowe, ludowe, gospelowe, rockowe. 

Wyselekcjonowana i pięknie wykonana muzyka o szerokim 

wachlarzu brzmień i stylów.  

 

 

 

 

 

 

Mini ZOO: 

 
 

Odwiedziny mini ZOO to świetny sposób na odpoczynek 

wśród fauny i flory Eko-Farmy. Poznasz tutaj wiele 

gatunków pięknych zwierząt jakich jak: daniele, owce, 

kozy czy kucyki. 

 

 

 

 

 

 

 



Dj: 

 

Od 700 zł 

Dj poprowadzi imprezę taneczną oraz konkurs 

Karaoke 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Wynajęcie sali konferencyjnej: 
300zł 

Stół dla około 20 osób, możliwość wyświetlania prezentacji z rzutnika. 

 

 

 

Grillownik: 

 
Zabawa przy ognisku w otoczeniu ładnych smaków i zapachów. 

 

Grillowy pakiet srebrny – 45 zł / os. 

 
-kiełbasa 

-karkówka 

-kurczak 

-grillowane warzywa 

-pieczone ziemniaki 

-zestaw surówek 

-chleb 

-sos tzatziki 

-kechup/musztarda/przyprawy 

-1l napoju/os. 

 

 

 



Grillowy pakiet złoty – 65 zł / os. 

 
-kiełbasa 

-karkówka 

-pstrąg 

-szaszłyk 

-żeberka 

-grillowane warzywa 

-pieczone ziemniaki 

-zestaw surówek 

-chleb 

-sos tzatziki 

-kechup/musztarda/przyprawy 

-1l napoju / os. 

-kawa 

-herbata 

 

 

Możliwość wynajęcia grillownika (własne jedzenie) – 500 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
Dział marketingu: 

 Oddział  w Warszawie: ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, 

 tel: +48 666 025 300; e-mail: marketing@ekofarma-zelechow.pl 

Manager obiektu: 

tel: +48 728 834 900 

Klienci biznesowi, firmy eventowe , imprezy firmowe: 

tel: 882 033 405 

www.ekofarmazelechow.pl 

Eko-Farma Żelechów 

Huta Zadybska 25 

08-550 Kłoczew 

mailto:marketing@ekofarma-zelechow.pl
http://www.ekofarmazelechow.pl/

