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Wyjazd spod szkoły.
Park dzikich zwierząt – na
terenie
Puszczy
Piskiej
poczujecie się jak na safari.
Możliwe będzie wejście do
niektórych gatunków zwierząt
na ich obszerne wybiegi,
a nawet karmienie i podziwianie
z bliska. Co ważne – wiek nie ma
znaczenia – super zabawa dla
każdego
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Kicz Party

dzień
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Śniadanie
Integracja
kurpiowska
–
zajęcia ubrane będą w formę
dobrej zabawy, bezpiecznie
i z dużą dawką humoru.
Obiad
Kadzidło – odwiedzicie największą wieś na Kurpiach, a w niej
jedno z najmniejszych muzeów
na wolnym powietrzu w Polsce.
Weźmiecie też udział w warsztatach bartniczych, podczas

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady,
3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych, ratownika wodnego

których będziecie mogli samodzielnie drążyć ul kłodowy lub
wspiąć się na drzewo bartne.
Kolacja
Karaoke
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Śniadanie
Team building
– chcecie
dobrze współpracować, stać
się zgranym zespołem, a przy
tym dobrze się bawić? To coś
specjalnie dla Was!
Obiad
Do wyboru do koloru – pod
okiem ratownika do Waszej
dyspozycji kajaki lub rowery wodne. Jeżeli woda to nie
jest Wasz żywioł – możecie po
prostu pozostać na brzegu
i korzystać z piaszczystej plaży.
Ognisko

dzień
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Śniadanie
Muzeum Kurpiowskie – zobaczycie przedmioty pochodzące
z Kurpi Zielonych, obrazujące
dawną materialną kulturę tego
regionu. Ponadto, samodzielnie

będziecie wydobywać bursztyn,
tak jak to robiono w XIX w.
Obiad
Gry i zabawy wiejskie
–
podczas warsztatów dowiecie się m.in. w jaki sposób
Kurpie pokonywali bagna, strugi,
chodzili po dachach. Zajęcia
będą prowadzone w formie
grupowej rywalizacji.
Kolacja
Gry planszowe lub wieczór
filmowy.
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Śniadanie
Warsztaty „Pieczywo obrzędowe” – nauczycie się lepić
z ciasta figurki zwierząt leśnych
i domowych – tzw. byśki i nowe
latka, które zabierzecie do
domu.
lub
Warsztaty
„Wycinanka”
–
własnoręcznie wytniecie wybrany wzór wycinanki, zapoznacie się z historią wycinanki na
Kurpiach oraz zgłębicie tajniki
i kolejne etapy jej tworzenia.
Obiad
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji
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CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników
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Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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