DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00. Zwiedzanie Wrocławia historycznym
szlakiem – na trasie od Rynku do Ostrowa Tumskiego uczestnicy odkrywają
kolejne tablice datujące najważniejsze wydarzenia w historii miasta.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Szkoła górska - wykład o bezpieczeństwie w górach,
zapoznanie się ze sprzętem i odzieżą turystyczną. Zajęcia na ściance
wspinaczkowej, przeprawa przez mosty linowe, zjazd tyrolką, przy dobrej
pogodzie via ferrata - wspinaczka na skałkach ze sztucznymi ułatwieniami
(stopnie, liny, łańcuchy) wraz z elementem jaskiniowym. Pokaz wyrobu szkła w
Leśnej Hucie. Malowniczo położony Wodospad Szklarki o wysokości 13 m.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Gra terenowa oparta na realizacji zadań przy pomocy
busoli, mapy, wytężenia umysłu w rozwiązywaniu zagadek logicznych. Tor
psychologiczny czyli zestaw gier i zadań zespołowych - świetna zabawa i
sprawdzian umiejętności pracy w zespole. Spacer na Krucze Skały i do
Wodospadu Kamieńczyka - najwyższego wodospadu Karkonoszy.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 – Śniadanie. Całodzienny pobyt na Tropikalnej Wyspie - "jeden dzień
w raju". Tropikalna wyspa to masa atrakcji, wśród nich największy na świecie
tropikalny las pod dachem, autentyczne domy z tropikalnych wiosek, zjeżdżalnia
wodna. Obiadokolacja po stronie polskiej, przejazd nocny.
DZIEŃ 5 – Powrót ok. 5 - 6
CENA
5 dni/3 hb

46-45 + 3 op.
565 zł

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

630 zł

660 zł

585 zł

SZEROKA OFERTA WYCIECZEK
Propozycje wyjazdów po Polsce i Europie
w atrakcyjnych cenach.
Toruń 1 dzień - 64 zł
Wilno - 3 dni - 370 zł
Zakopane 5 dni - 399 zł
Praga - 4 dni - 429 zł
Wiedeń Morawski Kras 4 dni - 469 zł
Kotlina Kłodzka + Skalne Miasto 5 dni - 465 zł
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zawierają: Przejazd autokarem, miejsca gratis dla 3 opiekunów, noclegi
wraz z wyżywieniem, opiekę pilota. Ceny nie zawierają biletów wstępu.

Katalog FOKUS 2012 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.fokus.waw.pl.
Przesyłamy go także bezpłatnie za pośrednictwem poczty - wystarczy zamówić wysyłkę w naszym biurze.

22 213 90 90
22 612 04 42
22 612 05 17
fax: 22 213 93 93
ul. Grochowska 121/125, 04-148 Warszawa
e-mail: info@fokus.waw.pl

www.fokus.waw.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 KC.

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd w okolice Radomia.
Zakwaterowanie. Integracja na wesoło: próby zaufania, ćwiczenie kooperacji i
współpracy w grupie, zabawy logiczne. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Opanowanie podstawowych technik survivalu – tajniki
pozyskiwania wody, rozpalania ogniska, budowy schronienia. Strzelectwo,
łucznictwo, proca – zawody w strzelaniu do celu. Terenowa gra na orientację
dostosowana do wieku uczestników. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Trening umiejętności posługiwania się mapą i GPS.
Określanie kierunków świata, sposoby komunikacji bez używania dźwięków.
Drużynowa Gra Wielozadaniowa „Bruneci vs. Blondynki”. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 - Śniadanie. Spacer ścieżką dydaktyczną „Jedlnia” podczas którego
poznamy tajemnice tutejszej przyrody. Wycieczka rowerowa po lasach Puszczy
Kozienickiej. Zabawa w Podchody. Gra logiczna: Mafia, Wielki Chińczyk, Giga
Statki. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 – Śniadanie. Izba Dydaktyczno – Muzealna Puszczy Kozienickiej –
zajęcia edukacyjne. W pobliżu izby odnajdziemy wyłuszczarnię nasion i pomnik
przyrody - ponad dwustuletni dąb szypułkowy. Powrót ok. 16.00.

Miłośnicy przygody poznają podstawowy sprzęt survivalowy, nauczą się
posługiwać mapą i kompasem, wezmą udział w krótkiej grze na orientację. Za
pomocą krzesiwa rozpalą ognisko i przygotują na nim prostą potrawę - grzanki
traperskie. Najwytrwalsi zbudują leśne schronienie, nauczą się wiązania
prostych węzłów, dowiedzą się jak zdobyć wodę oraz nauczą posługiwać
alfabetem Morse'a. Na zakończenie zmierzą się w konkursie strzeleckim.
44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

1 dzień

CENA

46-45 + 3 op.
70 zł

80 zł

85 zł

90 zł

bez autokaru

45 zł

50 zł

55 zł

55 zł

Pod czujnym okiem instruktora, przy użyciu atestowanego sprzętu
alpinistycznego, zdobędziesz sprawność do przeprawy w trudnym górskim
terenie. W profesjonalnym parku linowym opanujesz technikę posługiwania się
liną, uprzężami, karabinkami i bloczkami na 3 trasach wspinaczkowych o różnym
stopniu trudności. Po trudach wspinaczki odwiedzimy Twierdzę Modlin, gdzie
wraz z przewodnikiem zwiedzimy podziemia dawnej twierdzy.
CENA
1 dzień

46-45 + 3 op.
65 zł

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

69 zł

72 zł

74 zł

CENA

CENA

46-45 + 3 op.
70 zł

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

80 zł

85 zł

90 zł

Wirtualna podróż po krajach Europy podczas której każda grupa musi wykonać
zadania przypisane wybranym krajom i zdobyć lub pochwalić się wiedzą na ich
temat.
Przykładowe zadania do wykonania: Most tyrolski (Austria), Legoland (Dania),
Wyścig sztafetowy na nartach (Finlandia), Impresjonizm (Francja), Zorba
(Grecja), Krzywa Wieża (Włochy), Pasterz i owieczki (Szwajcaria), Biesiada
ogniskowa (Polska). Nietuzinkowy sposób na poznanie krajów Unii Europejskiej i
integrację w grupie.

30-34 + 2 op.

290 zł

310 zł

335 zł

355 zł

4 dni

379 zł

399 zł

430 zł

450 zł

5 dni

470 zł

495 zł

530 zł

550 zł

CENA
CENA
1 dzień

46-45 + 3 op.
70 zł

46-45 + 3 op.

44-40 + 3 op.

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd do Zawoi. Wizyta w Parku
Miniatur, gdzie możliwa jest podróż dookoła świata w ciągu jednego dnia.
Pomysłowo zaprojektowane alejki prowadzą turystów do kolejnych państw i ich
cennych zabytków. W Parku Miniatur znajduje się ponad 50 modeli
najsławniejszych cudów architektonicznych świata.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Wycieczka na Halę Barankową (spotkanie z bacą,
zapoznanie się z obyczajami pasterskimi), zajęcia edukacyjne – wyroby
ekologiczne, pamiątki z siana – zrobione zabawki dzieci zabierają do domu,
spotkanie z miejscowymi gawędziarzami w strojach regionalnych.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Przejście ścieżką edukacyjną - „Doliną rybnego potoku”.
Mosorny Groń z czteroosobową koleją krzesełkową, jest jedną z atrakcji Zawoi.
Ze szczytu, rozpościera się urzekający widok na masyw Babiej Góry i Tatr. Z
Mosornego Gronia dotrzemy wyznaczonym szlakiem do Mosornego Potoku gdzie
zobaczymy jeden największych wodospadów w Beskidach.
Obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 4 - Śniadanie. Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego – zajęcia z
ochrony przyrody, Ogród Roślin Babiogórskich, Ogród Zmysłów. Skansen Ziemi
Zawojskiej. Przełęcz Przysłop – wysoko położony przysiółek, gdzie podczas
zwiedzania nowoczesnego wiatraka zapoznamy się z niekonwencjonalnymi
metodami pozyskiwania energii. Zajęcia ekologiczne – ścieżka dydaktyczno –
przyrodnicza, zwiedzanie starej kuźni. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 – Śniadanie. Wizyta w Parku Czarnego Daniela, gdzie hodowane są
jelenie i daniele - zwiedzanie zagród, połączone z karmieniem zwierząt „z ręki”,
prelekcja na temat hodowanych w parku zwierząt , ich zachowań w
gospodarstwie oraz w naturze, prezentacja poroży: jeleni, danieli i saren
(omówienie różnic). Powrót ok. 20.00.

Jeden dzień integracji na wesoło. Zajęcia pod kryptonimem Indian (młodsze
grupy) lub Tajniaków. Na początek gry i zabawy integracyjne Ogon Smoka,
Ruchomy Alfabet, Wizytówki, Sto Kolan, Herbatka. Dla młodszych grup zajęcia
budowa totemu, godła, dla starszych gra orientacyjna „Podchody”.
Zajęcia z elementami survivalu: maskowanie, budowa schronienia,
przygotowanie pożywienia, strzelanie z łuków, procy, budowa i rozpalanie
ogniska. Gra terenowa ze scenariuszem dobranym do wieku, zaangażowania i
umiejętności grupy: Kredki, Poszukiwacze Skarbów, Akcja Ratunkowa.

1 dzień

35-39 + 3 op.

3 dni

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

4 dni

46-45 + 3 op.
399 zł

44-40 + 3 op.
425 zł

460 zł

480 zł

80 zł

85 zł

90 zł

5 dni

490 zł

520 zł

560 zł

585 zł

Cena zawiera: Przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, miejsca gratis dla 2-3
opiekunów, opiekę pilota/istruktorów, koszty realizacji programu, bilety
wstępu, podatek VAT.

Cena zawiera: Przejazd autokarem, miejsca gratis dla 2-3 opiekunów, opiekę
istruktorów, koszty realizacji programu, bilety wstępu, podatek VAT.
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DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd do Zakopanego. Udział w
warsztatach ceramicznych - uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką pracy w
glinie, próbują toczenia na elektrycznym kole garncarskim i oczywiście wykonują
swoje własne dzieło - unikatową pamiątkę z pobytu na Podhalu.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Spotkanie warsztatowe „Bezpieczne Tatry” - przybliżające
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w górach, podstawowych zagrożeń na
górskim szlaku i sposobach ich unikania. Uczestnicy poznają zasady zwiedzania
parku oraz przyrodę Tatr. Wycieczka piesza Krupówki – Wielka Krokiew –
Kuźnice. Na trasie miejsca związane z wybitnymi postaciami mieszkającymi w
Zakopanem, centralna stacja ratownicza, skąd wyrusza większość wypraw
ratowniczych i poszukiwawczych, Wielka Skocznia na Krokwi, pozostałości
dawnego kamieniołomu, Zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach . Obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Wizyta w gospodarstwie „Pasieka Pod Lasem” w Nowym
Targu, Zakopane - Cmentarz na Pęksowym Brzysku. Czas wolny na Krupówkach.
Wizyta w kompleksie basenów termalnych Termy Bukowina lub Termy Bania kąpiel w basenach termalnych z licznymi atrakcjami wodnymi. Pokaz wykonania
serów owczych wraz z degustacją. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 - Śniadanie. Wycieczka w góry z przewodnikiem, po drodze wizyta w
bacówce na Rusinowej Polanie, gdzie można skosztować zrobionego na miejscu
oscypka lub bundzu, napić się żętycy i posłuchać pasterskich opowieści. Dalej
szlakiem przez Sarnie Skałki do schroniska Murowaniec. Wieczorem przy ognisku
spotkanie z kapelą góralską - nauka piosenek i tańców regionalnych. Nocleg.
DZIEŃ 5 – Śniadanie. Etnografia Podhala – odwiedziny w XIX-wiecznej
podhalańskiej chałupie, podczas których poznamy tajemnice drewnianego
domu, a także dowiemy się co to jest sąsiek, stępka, dwojaki, drajfus. Powrót
ok. 20.00.
35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

4 dni

CENA

46-45 + 3 op.
380 zł

44-40 + 3 op.
405 zł

440 zł

465 zł

5 dni

475 zł

505 zł

545 zł

579 zł

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd do Podlesic. Zajęcia terenowe
z ratownikami jurajskiej grupy GOPR. Prelekcja ze slajdami o zasadach
bezpieczeństwa, wykład ze sprzętu wspinaczkowego i zasad asekuracji,
wspinaczka na drogach o różnym stopniu trudności z asekuracja odgórną (czyli
na tzw. wędkę), zjazdy.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Zajęcia terenowe mosty linowe, jumarowanie (czyli
wchodzenie po linie na przyrządach samozaciskowych), wspinaczka kominkiem.
Zwiedzanie zamku w Mirowie i Bobolicach – jedne z najbardziej romantycznych
zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Szukanie zaszyfrowanego listu za pomocą ortovoxa
(urządzenia nadawczo-odbiorczego, takiego jak do wyszukiwania ofiar
lawinach), przeprawa przez jaskinie, poszukiwanie "skrzyni skarbów". Zamek w
Ogrodzieńcu – sceneria “Zemsty” A. Fredry wyreżyserowanej przez Wajdę.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 - Śniadanie. Wizyta w Hucie Szkła w Zawierciu, Złoty Potok – Pałac
Raczyńskich, dworek Krasińskich, spacer rezerwatem krajobrazowym Parkowe.
Zamek w Olsztynie. Powrót ok. 20.00.
CENA

46-45 + 3 op.

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

440 zł

455 zł

495 zł

515 zł

5 dni

539 zł

559 zł

595 zł

619 zł

30-34 + 2 op.

345 zł

359 zł

382 zł

405 zł

4 dni

475 zł

489 zł

520 zł

545 zł

CENA

30-34 + 2 op.

4 dni

46-45 + 3 op.

44-40 + 3 op.

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd w okolice Giżycka. Ja i moja
klasa – dzień integracji. Fabularna gra terenowa - terenoznawstwo w pigułce,
mapa, azymut czy szkic terenu, schowane wskazówki zdjęcia czy szczątkowe
informacje pozwalające wygrać rywalizacje. Team building - Zajęcia ruchowe
integrujące zespół, pozwalające na poznanie jego silnych i słabych cech,
wykreowanie naturalnego lidera, ukazanie zasad pracy w małych grupach.
Program aktywizuje i pozwala przełamać bariery i konflikty panujące w grupie.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Wycieczka krajoznawcza – zwiedzamy kwaterę Hitlera
(Wilczy Szaniec) w Gierłoży, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, Muzeum
Chaty Mazurskiej –Owczarnia. Dyskoteka, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Wspinaczkowy Park Przygód - Przygoda, w której
uczestnicy mają okazję przełamać słabości, poczuć adrenalinę, zapierającą dech
w piersiach, a przede wszystkim pokazać na co ich stać. Trasa do przejścia,
sprawi frajdę także najmłodszym uczestnikom pod okiem wykwalifikowanej
kadry instruktorów. Zajęcia survivalowe: rozpoznawanie jadalnych roślin i
budowa schronienia. Pierwsza pomoc – jak prawidłowo reagować w nagłych
przypadkach, podstawy udzielania pomocy przedmedycznej. Obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 4 - Śniadanie. Zielona taktyka – Tak jak Rambo przedzierać się będziemy
przez las i pokonywać wyzwana, które staną na naszej drodze. Poznamy tajniki
maskowania, podchodzenia i tropienia. Nauczymy się jak bezszelestnie poruszać
się w terenie, odbijać zakładnika oraz przemieszczać się w szyku bezpiecznym.
Zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, spacer po Mikołajkach.
Baloniada – turniej balonowej siatkówki. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 – Śniadanie. Spływ łodziami rzeka Krutynią. Powrót ok. 18.00.

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd do Polańczyka, jazda
sprawnościowa czterokołowcami po specjalnie przygotowanym torze.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 - Śniadanie, Wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem dookoła
Bieszczadów z pieszą wędrówką na szczyt Połoniny Wetlińskiej 1228 m npm., w
samym sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wieczorne spotkanie w
Dymnej Chacie przy wielkim, bieszczadzkim ognisku. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 – Śniadanie. Bieszczady Challenge to gra terenowa z elementami:
orientacji w terenie za pomocą mapy, kompasu i GPS-u, budowy kamiennej
przeprawy przez potok. Bieszczady rowerem – wycieczka w dolinie Solinki z
rezerwatami przyrody: „Sine Wiry”, „Przełomy Solinki”. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 – Śniadanie. Szkolenie Bieszczadnika – rywalizacje: przeciąganie liny,
strzelnica paintballowa, łucznictwo, rzut siekierą, bieg w workach oraz
widowiskowy bieg w nartach. Zajęcia linowe: zjazd na linie (tyrolka), zabawa na
ściance wspinaczkowej, budowanie wieży ze skrzynek. Bieg na dmuchanym
torze Bungiee RUN. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 – Śniadanie. Wycieczka pontonem na szlaku ikon. Zwiedzimy
najstarsze w Polsce zabytki architektury drewnianej - kościoły, cerkwie, stare
chaty. Powrót ok. 20.00-21.00.
CENA

35-39 + 3 op.

3 dni

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

3 dni

46-45 + 3 op.
320 zł

44-40 + 3 op.
339 zł

365 zł

379 zł

4 dni

435 zł

455 zł

490 zł

510 zł

5 dni

565 zł

585 zł

625 zł

649 zł

Cena zawiera: Przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, miejsca gratis dla 2-3
opiekunów, opiekę pilota/istruktorów, koszty realizacji programu, bilety
wstępu, podatek VAT.

Cena zawiera: Przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, miejsca gratis dla 2-3
opiekunów, opiekę pilota/istruktorów, koszty realizacji programu, bilety
wstępu, podatek VAT.
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Zespoły mając do dyspozycji mapę terenu mają za zadanie zdobycie jak
największej ilości punktów. Pokonanie przeciwników będzie wymagało sprytu i
współpracy z członkami grupy. Do punktowanych miejsc uczestnicy będą
docierali pieszo, rowerem lub przy pomocy sprzętu pływającego. Zdobycie
punktów wymagać będzie: wspięcia się po drabince sznurowej lub linie,
pokonania pewnego dystansu rowerem, wyprawy kajakiem na jeziorze lub
rzece, rozwiązanie łamigłówki. Gra zapewnia dużą dawkę adrenaliny.

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd do Modlina – zwiedzanie z
przewodnikiem dawnej twierdzy obronnej (prosimy zabrać latarki).
Park Linowy – część I - „NA ZIEMI” - nauka używania i zapoznanie się ze
sprzętem wspinaczkowym, część II - „NA WYSOKOŚCI” - przejście specjalną
trasą składającej się z przepraw linowych, przejście naziemnej trasy w celu
opanowania umiejętności posługiwania się sprzętem, nauka asekuracji, nauka
wspinaczki po wiszących drabinkach linowych, pokonywanie przepraw linowych
m.in. most komandoski, most drabinkowy, liny Tarzana. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Zajęcia z Survivalu - podczas zajęć, postaramy się
przybliżyć aspekty tej trudnej sztuki przetrwania. Uczestnicy poznają
podstawowy sprzęt wykorzystywany w survivalu, nauczą się posługiwać mapą i
kompasem, wezmą udział w krótkiej grze na orientację. Poznamy techniki
rozpalania ognia aby przygotować na nim prostą potrawę (np. grzanki
traperskie, banany z czekoladą). Uczestnicy zbudują schronienie w lesie, nauczą
się wiązania węzłów oraz posługiwania się liną, dowiedzą się jak zdobywać
wodę. Pobawimy się alfabetem morse`a. Całość zajęć zwieńczy konkurs
strzelania z łuku oraz ognisko z kiełbaskami. Obiadokolacja, nocleg.

CENA

46-45 + 3 op.

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

1 dzień

70 zł

80 zł

85 zł

90 zł

Kreatywne myślenie, zintegrowana grupa wszystko to jest do sprawdzenia
podczas szeregu zadań: lodołamacz, niewerbalnie do pary, bingo - czyli co wiesz
o swoich kolegach, podwójna pajęczyna, komu zaufać i kto zostanie liderem,
ekstremalne podboje - każdy zespół zmierzy się z wysokością na
przygotowanych aktywnościach linowych: zwodzonym moście linowym,
wspinaczka po skrzynkach, zjazd z długiej tyrolki. Na zakończenie przy ognisku
projekt „Flaga”.

DZIEŃ 3 - Śniadanie. Celestynów – wizyta w Centrum Edukacji Leśnej – lekcja
przyrodnicza, zwiedzanie mini muzeum. Gra terenowa na terenie ośrodka.
Czersk – zwiedzanie ruin zamku Książąt Mazowieckich. Powrót ok. 17-18.00.

CENA
CENA

46-45 + 3 op.

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

2 dni

229 zł

239 zł

260 zł

275 zł

3 dni

319 zł

335 zł

350 zł

369 zł

4 dni

425 zł

440 zł

465 zł

485 zł

1 dzień

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

80 zł

85 zł

90 zł

Zaginione nuty - Młody Fryderyk Chopin zgubił swoje nuty. Buszując po
okolicach Starego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia będziesz miał okazję
pomóc mu je odnaleźć. (dla szkół podstawowych)
Czarna ręka - W Warszawie grasują przestępcy - tajemnicza "Czarna Ręka".
Czy to jeden człowiek, czy może cały gang? Nie wiadomo - musicie to odkryć, w
trakcie śledztwa na Starym i Nowym Mieście. (dla wszystkich rodzajów szkół)
Legendarni bohaterowie - Ktoś powoduje zamieszanie w świecie bajek i
legend - zmienia ich treść i zakończenie. Trzeba zdecydowanie się temu
przeciwstawić i uporządkować cały ten bałagan odkrywając fragmenty
opowieści na Starym Mieście i Krakowskim Przedmieściu. (dla szkół
podstawowych)
Przed Powstaniem Warszawskim - Okres powstańczej próby zbliża się
nieubłaganie. Konieczne jest by wszystkie konspiracyjne meldunki dotarły do
adresatów na czas, a przyszli powstańcy dobrze poznali teren swych przyszłych
walk na Starym Mieście i Trakcie Królewskim. (dla wszystkich rodzajów szkół)
Warszawa - Miasto Ruin - posługując się mapą gry wykonaną na podstawie
zdjęć lotniczych z II Wojny Światowej. Zlokalizujecie znane/nieznane miejsca w
Warszawie.

DZIEŃ 2 – Śniadanie. Chata Walońska - siedziba poszukiwaczy skarbów Ziemi.
Pokaz wyrobu szkła w Leśnej Hucie. Malowniczo położony, wysoki na 13 m
Wodospad Szklarki. Panorama Karkonoszy z progu skalnego Złoty Widok. Zakręt
śmierci – jeden z najsłynniejszych niebezpiecznych zakrętów w Polsce.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Spacer na Krucze Skały i do Wodospadu Kamieńczyka najwyższego wodospadu Karkonoszy. Wizyta w Karkonoskim Centrum Edukacji
Ekologicznej. Wejście na Szrenicę (1362 m npm) (możliwość wjazdu kolejką za
dopłatą). Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 – Śniadanie. Tajemnice dawnej kopalni rud uranu w Kowarach. Powrót
ok. 20.00.

4 dni

70 zł

Odkrywanie tajemnic Warszawy dla uczniów z detektywistyczną determinacją.
"Na prawo most, na lewo most..." - zapomnij już o takim nudnym zwiedzaniu
miasta z przewodnikiem, nami - w trakcie około 4 godzinnej gry miejskiej będziesz miał okazję poznać Warszawę w sposób znacznie bardziej aktywny.
Wybierz jeden z ciekawych scenariuszy:

DZIEŃ 1 – Wyjazd spod szkoły ok. 8.00, przejazd do Szklarskiej Poręby.
Zapraszamy na grę terenową na terenie krainy, której władcą jest Duch Gór,
zwany Karkonoszem, Rzepiórem i Liczyrzepą. Na trasie zwiedzania znajdują się
granitowe głazy z tajemniczymi hologramami. Szklarska Poręba – Skałki
Karczmarz i Lipa Sądowa. Chybotek – owiana legendą grupa skalna.
Obiadokolacja, nocleg.

CENA

46-45 + 3 op.

46-45 + 3 op.

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

CENA

415 zł

435 zł

475 zł

499 zł

1 dzień

46-45 + 3 op.
42 zł

44-40 + 3 op.

35-39 + 3 op.

30-34 + 2 op.

47 zł

52 zł

57 zł

Cena zawiera: Przejazd autokarem, miejsca gratis dla 2-3 opiekunów, opiekę
istruktorów, koszty realizacji programu, bilety wstępu, podatek VAT.

Cena zawiera: Przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, miejsca gratis dla 2-3
opiekunów, opiekę pilota/istruktorów, koszty realizacji programu, bilety
wstępu, podatek VAT.
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