ZIELONA SZKOŁA

CENA od 40 PLN / os.

Na tropie przygody

Przy grupie 20 osób

Oferta przygotowana dla grup szkolnych zorganizowanych

I TERMIN: 1 dzień- maj, czerwiec, wrzesień
Podczas
Wodnej
mogli

jednodniowego

pobytu

w

PTTK w Sorkwitach uczestnicy zabawy

Stanicy
będą

poczuć się jak filmowy bohater Indiana Jones
Jones,

poszukujący ukrytych skarbów, które
przez historycznego

właściciela

zostały zakopane

pałacu rodziny von

Mirbach na terenie
renie posiadłości, a skrywających niejedną
tajemnicę. Zabawa polega na poszukiwaniu ukrytej mapy,
która doprowadzi grupę

do

tajemniczej

skrzyni

z niespodzianką.
Wyżywienie:
Kiełbasa +dodatki

Zakwaterowanie:
Możliwość zamówienia nocleg
noclegu.
W cenie:
Zestaw zabaw, zawartość skrzyni, ognisko z kiełbasą.

Dodatkowo:
Możliwość przedłużenia i uatrakcyjnienia pobytu innymi ofertami.

Dodatkowe informacje
Dysponujemy 20 rowerami turystycznymi oraz dużą bazą
kajakową. Możemy zorganizować wycieczki rowerowe
i rowerowo-kajakowe
kajakowe w innych rejonach szlaku Krutyni
i nie tylko.
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Poznaj program
OFERTA WAŻNA DO DNIA 30.09.2017

- Przyjazd uczestników do Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity do godziny 9:00.
- Zapoznanie dzieci z historią miejsca oraz pokazanie mapy Szlaku Kajakowego rzeki Krutyni.
- Odprawa przygotowawcza do wyruszenia na szlak przygody.
- Zabawa integrująca grupę, przydzielenie zadań.
- Malowanie twarzy barwami odkrywców.
- Wyjście na szlak przygody.
Zabawa ta pozwala korzystać ze świeżego powietrza, odkrywać niesamowite miejsca,
rozwijać spostrzegawczość, wyzwala kreatywność, uczy orientacji na mapie, a także pobudza
wyobraźnię.
- Czas poszukiwania skarbu zależy od zaangażowania i wieku grupy ( 2-3 godz.).
- Po odnalezieniu skrzyni pełnej niespodzianek grupa wraca do Stanicy Wodnej PTTK w celu
rozpalenia ogniska.
- Wraz z opiekunami dzieci pieką kiełbaski w ognisku,
- !5:00-16:00 -zorganizowany powrót do domu.

Jesteśmy doświadczeni w organizacji bezpiecznych zielonych szkół. Zadzwoń, sprawdź, zapytaj.
Zapraszamy!

Więcej na

www.mazurypttk.pl
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