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Ziemia Kłodzka, Bardo, Morawy
Typ: Edukacyjna
Rodzaj: Szkolna
Cena (zł/osobę) 550
Ilość dni: 3
Termin: do uzgodnienia

DZIEŃ I
Wyjazd z miejsca zamieszkania.
Przyjazd do Bardo.
PRZYGODA W PEŁNI KONTROLOWANA. NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
• Spływy Pontonowe Bardo, to jedna z największych atrakcji Sudetów. Wybraliśmy trasę typowo rekreacyjną,
zapewniającą piękne widoki, doskonałą zabawę oraz bezpieczeństwo. Rzeka w tym miejscu jest płytka, dostępna dla
wszystkich i umożliwia łatwe manewrowanie pontonem.
• Wszyscy Uczestnicy otrzymują nowoczesne kapoki, a przed spływem, uczestniczą Państwo w szkoleniu z zakresu
pływania pontonami i bezpieczeństwa na rzece. Opisana zostanie również trasa jaką macie do przepłynięcia.
• Posiadane przez nas pontony, są na tyle bezpieczne, by mogły na nich pływać nawet osoby bez doświadczenia na
wodzie. Trasa Nysa Kłodzka-Przełom Bardzki, przy odpowiednio niskim stanie wody, jest proponowana nawet dla rodzin z
dziećmi, starszych osób oraz ludzi szukających spokoju i relaksu.

Stary Folwark pamięta wiele niesamowitych historii z przeszłości Dolnego Śląska. Udaj się w niezwykłą podróż przez
zakamarki kolejnych epok, poznając ich bohaterów, realia życia i tajemnicze losy. Zatop się we wciągających zdarzeniach
i rozwiąż zagadki, których nikt dotąd nie rozwikłał. Cofnij się do epoki PRL, zajrzyj do ’45 roku, odwiedź Dolny Śląsk w
okresie wojen Napoleońskich, poznaj tajemnice Marianny Orańskiej, właścicielki ziemskiej. Nikt nie wie, dokąd jeszcze
zaprowadzi cię Stary Folwark Szyfrów...
Czekają na was zadania logiczne i manualne o zróżnicowanym poziomie trudności. Waszym celem jest zbieranie złotych
monet za kolejne rozwiązane zagadki. A nie jest to łatwe! Ciąży nad wami klątwa i presja czasu. Rozwiązanie wszystkich
zagadek i zebranie kompletu monet w najkrótszym czasie, umożliwi grę w Wielkiej Tajemnicy Folwarku Szyfrów i
decydującą walkę o nagrodę główną.
Grupa dzielona jest na drużyny, które walcząc z czasem stają w szranki o główną wygraną.
Zasady gry:
Drużyny startują w tym samym czasie.
Każda z drużyn otrzymuje 3 złote monety, które może wymienić na podpowiedzi lub zachować je, aby zdobyć przewagę
nad rywalami.
Każda z drużyn otrzymuje kartę wyników, w której oznaczamy postęp i czas gry.
Za rozwiązanie wszystkich zadań w każdej z ekspozycji uczestnicy otrzymują monety. Ich ilość jest różna, uzależniona od
poziomu trudności zadania.
Kolejność podejmowanych wyzwań jest dowolna – każde zadanie jest na czas i punkty (monety).
Wygrywa drużyna, która najszybciej odkryje wszystkie tajemnice Folwarku i zbierze najwięcej monet.
Wygrana drużyna może przystąpić do walki o główną wygraną i rozwiązać Wielką Tajemnicę Folwarku Szyfrów.

Działanie zespołowe, przygoda, zagadki i porywające tajemnice – mroczne, historyczne, nieodgadnione i niezwykle
wciągające. Doskonała, pełna pozytywnego dreszczyku emocji zabawa, adrenalina i mnóstwo śmiechu.
Gra nie wymaga znajomości historii – ale doskonale uczy jej poprzez zabawę. To wspaniała rozrywka dla uczestników w
każdym wieku. Z jej niesamowitych walorów z radością skorzystają dzieci, młodzież i dorośli. A każdy – bez wyjątku –
wsiąknie w budujący napięcie scenariusz, oddając się bez reszty wyznaczonym zadaniom.
Czas gry – ok.90-120 minut, w zależności od szybkości pokonywania kolejnych etapów i wielkości grupy.
Zabawa odbywa się pod nadzorem animatora, a na zakończenie biesiada przy ognisku.
Przejazd do Hotelu w Polanicy Zdrój ( odległość od Parku Zdrojowego 200 m) Zakwaterowanie.Obiadokolacja. Nocleg
Dzień II
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem.
Przejazd do Czech na Morawy.
W tym dniu zobaczymy Jaskinie Katarzyńską leżącą w sercu Morawskiego Krasu. Do najpiękniejszych partii Jaskini należą
kolorowo oświetlone formacje - grupa niezwykle cienkich kilkumetrowych stalagmitów i stalaktytów pałeczkowych.
Komora główna 97 m długości, 44 metrów szerokości. Wysokość 20 metrów. Wspaniała akustyka, organizacja koncertów.
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Zwiedzanie Jaskini Punkvy połączone ze spływem łodzią po rzece o tej samej nazwie. Wjazd kolejką liniową na punkty
widokowe - przepaść Macocha ma głębokość ponad 138 metrów i jest największą przepaścią tego rodzaju w Czechach i
środkowej Europie. Górna jej część ma 174 metry długości oraz 76 metrów szerokości .
Powrót do Polski. Obiadokolacja.
Dzień III
Śniadanie.
Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Kudowy. Wejście do Kaplicy Czaszek.
Wyjazd z Kudowy, wejście na Szczeliniec Wielki - najwyższy szczyt Gór Stołowych (919m)
Przed wejściem w Labirynt skalny, odpoczynek w Schronisku Szczeliniec.
Powrót do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych. Na trasie postój w MacDonald"s

Cena zawiera:
# przejazd autokarem Klimatyzacja WC
# opieka pilota, przewodnika w czasie całej wycieczki
# opieka przewodnika Kotlina Kłodzka, Czechy
# 2 noclegi hotel ***
# śniadania( stół szwedzki) obiadokolacje
# bilety wstępu ( Bardo - spływ pontonowy, gra Folwark Szyfrów, ognisko)
# bilety Morawy ( Jaskinie, przepaść Macochy, kolejka, spływ)
# bilet Szczeliniec Wielki
# bilet Kaplica Czaszek
# opłaty klimatyczne
# ubezpieczenie NNW Polska ,Czechy
# opłaty parkingowe, podatek VAT
Kalkulacja 45 osób płacących, opieka gratis
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