
NOTES

WYCIECZKI
SZKOLNE

26 LAT Z WAMI

NA SZLAKU PRZYGODY

 84-300 Lebork, ul. Staromiejska 15, tel. 59 8622755, 601 292 976 
www.przygodalebork.pl         biuro@przygodalebork.pl
 84-300 Lebork, ul. Staromiejska 15, tel. 59 8622755, 601 292 976 
www.przygodalebork.pl         biuro@przygodalebork.pl

2021
WYCIECZKI
ANIMACJE

BIWAKI



Tajna Piracka Baza

Nowość! Pokaz baniek mydlanych. Kraina Figli, trampolina, 
zamek do skakania, zjeżdżalnia.
Podróż do Nibylandii - Piotruś Pan nauczy Was latać, strzelać z łuku i katapul-
ty, a Dzwoneczek czarować i malować kolorowym piaskiem swoje marzenia. 
Upieczecie ciasteczka w kolorach tęczy.  Odwiedzicie Wyspę Piratów i będzie-
cie figlować w pirackim małpim gaju. Ale … pojawi się też Kapitan Hook, któ-
ry chce porwać Piotrusia!!! Nie pozwolimy mu na to! Będziemy wspinać się po 
linowych mostach, pokonamy rzekę krokodyli, przejdziemy przez bajkowy tor 
przeszkód i zdobędziemy statek Kapitana Hooka. Dzwoneczek ozdobi Was ma-
gicznym pyłkiem i nada bajkowe imiona oraz pokaże Wam czary z baniek my-
dlanych (nawet kogoś zamknie w bańce). Na czas zajęć otrzymacie bajkowe 
akcesoria. Dla każdego  złoty medal za odwagę i  Paszport Nibylandii. 

Piotruś Pan  i  Dzwoneczek2

 Nowość! Przejażdżki gokardami lub elektrycznymi samocho-
dzikami. 

W Klubie Myszki Miki, Miki wita was, w Klubie Myszki Miki miło pły-
nie czas! Będziemy skakać w dmuchanym basenie, zjeżdżać z dmuchanej 
zjeżdżalni i przeciskać się przez wielką gąsienicę Meggi. Za pomocą tajnego 
hasła otworzymy Mysi Składak i urządzimy zawody o tytuł Mistrza Kierowni-
cy. Rozbudujemy Klub -  słomki konstrukcyjne, to dopiero będą Chocki Klocki! 
Pokonamy Tor Przeszkód Psa Pluto. Zajrzymy do laboratorium Profesora Von-
Drake’a - niezwykłe eksperymenty! Sztuczny śnieg, dymiący wulkan. Z Kaczką 
Daisy stworzycie opaski z mysimi uszami. Małpi Gaj. Zawody w dziurawieniu 
Mysiego Sera (rzut do celu)! Klubowa Dyskoteka z Myszką Minnie – wspaniałe 
stroje oraz kolorowe makijaże! Wyłonimy Króla i Królową tańca wygibańca. 
Dla każdego legitymacja członka Klubu Przyjaciół Myszki Miki!

Nowość!  Pokaz  magicznych sztuczek. Każdy zrobi slime!
 Smerfy zawitały do pirackiej wioski i zamieszały mocno… Szukają ochotni-

ków do swoich drużyn. Chcecie się dołączyć? Mądrala szuka ekipy do zagadek, 
wielkiego smerfastycznego quizu, strzelania z łuku i mini golfa. Osiłek przygo-
towuje olimpiadę sportową, pływanie łódeczkami i przeprawę tratwami, a na-
wet dojenie sztucznej krowy. Smerfetka organizuje wielki bal – dla wszystkich 
ma bajkowe kostiumy. Papa Smerf robi kolejne, niezwykłe sztuczki magiczne, 
wy zaś samodzielne spróbujecie stworzyć własnego slime (glutka). Ciekawe 
czy pojawi się Gargamel? Będziemy tańczyć, skakać na trampolinie zjeżdżać ze 
zjeżdżalni. Wykonacie własne smerfne czapki i zdobędziecie smerfowe naklej-
ki. Dla każdego Medal Super Smerfa i balonowa niespodzianka.

KLUB PRZYJACIÓŁ MYSZKI MIKISmerfna Przygoda   43

Grąbkowo k. Potęgowa

Piraci z Karaibów1

Przedstawienie interaktywne z Jackiem Sparrowem!
Achoj dzielne maluchy! Czy macie ochotę na prawdziwą piracką przygodę? 

Jeśli tak, czeka na Was niezapomniana wyprawa po skarb Kapitana Sparrowa. 
Będziecie przeprawiać się pirackimi łódeczkami (bardzo płytki basen) i ścigać 
się na pirackich tratwach. Pokonacie park linowy z pirackich beczek i przy 
odrobinie szczęścia odnajdziecie skrzynię skarbów. A może odkryjecie zaginio-
ne dukaty w Grocie Krakena? Łowienie ryb, nauka strzelania, pirackie tatuaże, 
wyścig beczki pełnej śledzi. Zatańczycie pokładowe Tańce Wygibańce i wspól-
nie zaśpiewacie pirackie przyśpiewki, a na deser Piracka Tawerna. Rzut okiem 
Sparrow’a, pieczęć korsarzy, gra w kości. Każdy coś wygrywa: dukaty, sakiewki 
ze złotem lub muszelki. Na deser dmuchana zjeżdżalnia i trampolina!  Odważ-
nych czeka Chrzest Piracki na Czarnej Perle. Na czas wyprawy przebierzemy 
Was za  piratów! Dla każdego certyfikat przyjęcia do hordy Sparrowa 
i  opaska na oko. 

26.04 - 7.05PROMOCJA 28.06-15.10 OGNISKO Z KIEŁBASKAMI GRATIS!!!

2019
BESTSELLER

Nowość!!!
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Nowość! Elektryczne samochodziki lub gokardy!
Chcecie dołączyć do Psiego Patrolu i ruszyć na misję ratowania świa-

ta?  Zanim to zrobicie, dzielne psiaki pokażą Wam jak być członkiem Psiego 
Patrolu! Zabierzemy was w podróż dookoła świata, by zdobyć wiedzę o kon-
tynentach i ich mieszkańcach. Jak Rocky z ekologicznych materiałów zrobicie 
odznaki Psiego Patrolu. Chase nauczy was bezpiecznych zachowań na drodze, 
odgadniecie odgłosy ulicy, poznacie znaki drogowe. Zamienimy się w samo-
chodziki i policjantów - będziemy kierować ruchem, jeździć wyścigówkami 
zgodnie z zasadami.  Niczym Zuma dotrzecie do Groty Krakena i poszukacie 
w niej skarbów. Sky zabierze was do Strefy Urwisa - będziecie figlować i szaleć 
na dmuchanych zjeżdżalniach. Marshall sprawdzi waszą sprawność na lino-
wych mostach i torze sprawnościowym. Jeśli wykonacie wszystkie misje 
i zdobędziecie pięć odznak to … zostaniecie członkami Psiego Patro-
lu i otrzymacie specjalną legitymację oraz balonowego psiaka!

Psi Patrol - Misja Edukacja5

Sprawdzian dla prawdziwych Twardzieli i Twardzielek. 
Leśna wyprawa dla najdzielniejszych. Sprawdzian komandosa – tor 

przeszkód Ranger Track. Hit - szkoła pilotów - grawitacja nie istnieje. Masko-
wanie w terenie. Ścianka wspinaczkowa. Wyprawa do lasu - zasady orientacji 
w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem, znaki topograficzne, prze-
widywanie pogody, budowa obozowiska, pozyskiwanie i uzdatnianie wody, 
łączność, umiejętność przetrwania w trudnych warunkach dzikiej przyrody, 
przeprawa linowa, podstawy udzielenia pierwszej pomocy, strzelanie z kara-
binka pneumatycznego oraz łuku. Na koniec dla relaksu do wyboru: dojenie 
sztucznej krowy, walki sumo lub pneumatyczny byk rodeo.

Dla każdego kto przejdzie „sprawdzian komandosa” certyfikat 
Rangers Track.

 W piątą stronę Przygody8 survival  Klasy IV-VIII Klasy (III-VI)

Park linowy. Tor przeszkód. Strzelnica. Przeprawa tratwą. 
Ściana wspinaczkowa! Maskowanie!

Survivalowa wyprawa dla najmłodszych po leśnych bezdrożach, pod-
czas której kapral Krzesiwo nauczy was jak być dzielnym i samodzielnym. 
Nauczycie się tropić zwierzęta, rozpalać ognisko bez zapałek, zbudować leśne 
schronienie, odnaleźć drogę, opatrzyć zranionego kolegę, zamaskować i ukryć 
się, przeprawić się po linie. Dowiecie się jak przetrwać bez telefonu, a nawet 
przekazać ważną wiadomość tajnym alfabetem. Poznacie co to kompas, mapa 
i strony świata. Po tej leśnej przygodzie, nawet najczarniejszą nocą, las nie bę-
dzie już wam straszny. A do tego wspinanie po ścianie, park linowych mostów, 
strzelanie z łuku i pistoletu, tor przeszkód Ranger Junior, odnalezienie drogi 
w ciemnym labiryncie „Kraken”. Dla relaksu przeprawicie się piracką tratwą!!!  
Każdy Dzielny Samodzielny otrzyma Certyfikat Dzielności. 

Mali Komandosi6

Budowanie więzi! Kreatywne myślenie. Wspaniała zabawa!!! 
Uwaga! Ilość wykonanych zadań uzależniona jest od możliwości grupy. Spraw-
dzian komandosa – tor przeszkód Ranger Track. Rodeo - byk pneumatyczny. 
Marsz w wieloosobowych spodniach. Walki sumo w mega kombinezonach. 
Szkoła pilotów – zapięci w metalowe koło poczujecie, że grawitacja nie ist-
nieje. Strzelnica - broń pneumatyczna, łuk, proca. Przeprawy tratwą. Przemyt 
niebezpiecznego ładunku. Pokonanie terenu skażonego. Marsz w gąsienicy - 
czołgu. Mega Scrabble. Dojenie sztucznej krowy. Mega Twister.  Akwedukt - łą-
czymy systemy rur lub mini golf. Eureka - ujarzmiamy wodę. Węzeł gordyjski. 
Skoki na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na szczudłach. 

Zwycięski zespół otrzymuje Trofeum Przygody. Dla wszystkich 
certyfikaty Łowcy Przygód.

Jeden za wszystkich7

PIRACKA STRAWA: 

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI 10 ZŁ  
HOT-DOGI 7 ZŁ

SŁODKI POCZĘSTUNEK:
 DROŻDŻÓWKI BABCI FRANI I LEMONIADA 

DLA OPIEKUNÓW KAWA I DOMOWE CIASTOGRATIS !!!

KLASY IV-VIII

program edukacyjny
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Któż nie miałby ochoty zobaczyć ślicznej foczki i to na dodatek kiedy 
łakomie pochłania swój rybny obiadek? Zobaczycie to w fokarium na Helu. 
A może chcecie zupełnie z bliska zobaczyć jak rzeka Czarna Wda wpada do 
morza? A wiecie co to Gwiazda Północy? Do tego wizyta w latarni mor-
skiej Rozewie i pięknym pałacu w Krokowej oraz w Muzeum Rybołówstwa 
w Helu. Poznacie pirackie pląsy, zabawy i przyśpiewki. Na koniec piracki 
chrzest. Dla każdego dzielnego pirata nowe pirackie imię, opaska na oko, 
piracki dukat, pieczęć i certyfikat przyjęcia do pirackiej hordy. Na życzenie: 
lekcja w Błękitnej Szkole w Fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża Zabawy. 
Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

11

Statua Wolności, Sfinks i Kaszubski Dworek w jednym miejscu? 
Między bajki włożyć? Nie, nie, nie! Wesoły Minionek wszystko to wam wy-
czaruje w Kaszubskim Parku Miniatur i Gigantów. I jeszcze Gabinet Śmie-
chu, Zamek Strachu, Bajkową Krainę i Mini ZOO. A na koniec pokaz lepienia 
garnków w Chmielnie (na życzenie warsztaty lepienia w glinie) lub Eg-
zotyczne ZOO. Rozkręcimy niesamowita zabawę w autokarze - Banana!!! 
Minionek nauczy Was ulubionych piosenek i zabaw. Każdy wykona własna 
czapkę minionkową i otrzyma Medal Super Minionka. Zabawy i animacje 
z nagrodami w autokarze.

10

Krajoznawczo Krajoznawczo dla Szkrabusiówdla Szkrabusiów

MINI, MINI … MAXI MAXI … 

HEL Z PIRATAMI

Z NAMI MINIONEK

12
Oferta dostosowana dla szkół z nauką języka kaszubskie-

go… ale nie tylko.
Pełna ekscytujących przygód wizyta w kaszubskim skansenie we 

Wdzydzach Kiszewskich, lekcja w starej szkole, pisanie gęsim piórem 
i lepienie w glinie. Nauka gry na kaszubskich instrumentach (diabelskich 
skrzypcach i burczybasie), śpiewanie kaszubskich piosenek, wspinaczka 
na Wieżycę. Ognisko, a przy nim legendy kaszubskie oraz kiełbaski z paj-
dą wiejskiego chleba. Pilot - animator już podczas podróży zapewni Wam 
wiele zabawy. Na życzenie: Egzotyczne ZOO Kaszuby, Muzeum Hymnu Na-
rodowego w Będominie lub pokaz lepienia garnków w Chmielnie. Zabawy 
i animacje z nagrodami w autokarze.

KASZUBSKIE KLIMATY

Z LEŚNYM CHOCHLIKIEMZ PIRATKĄ AGATKĄ

Smerf Ważniak lub Smerfetka zaprasza was do Centrum Nauki 
Experyment w Gdyni. Weźmiecie udział w niesamowitych eksperymen-
tach oraz poznacie najtajniejsze tajniki wiedzy. Zobaczycie żaglowiec - Dar 
Pomorza lub Okręt Wojenny - Błyskawica. Spacer po pięknym nabrzeżu 
Gdyni. Poznacie piosenki i zabawy z Wioski Smerfów. Wielki quiz smer-
fastycznej wiedzy. Jeśli zbierzecie kolorowe, smerfne naklejki, otrzymacie 
Medal Super Smefa. Na życzenie: Jump City, Oceanarium, Muzeum Mary-
narki Wojennej. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

SZALONE EXPERTYMENTY ZE SMERFEM9

 ZE SMERFEM

SUPER ZABAWA ! BAJKOWI ANIMATORZY !
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ZAGRODA EDUKACYJNA TAJNA PIRACKA BAZA

16
Czy wiecie ile śmieci dziennie produkujemy??? I co się z nimi dalej 

dzieje? I czy wiecie, że Ziemia zamienia się w wielki śmietnik? Czas by to 
zmienić i zacząć od nas samych. Ekoludki to zabawny i ciekawy program 
edukacji ekologicznej. Uczestnicy wezmą udział w następujących zada-
niach ekologicznych: papier czerpany z makulatury, budowa miasta z kar-
tonów, każda kropla– budowa akweduktu, cuda z plastikowej butelki, 
biżuteria ze śmieci, moda z papieru, orkiestra recyklingowa, oczyszczanie 
wody, przygotowywanie własnych, papierowych toreb na zakupy, gra te-
renowa – Pora na EkoStwora. Odrobina ruchu dla zdrowia – Strefa Urwisa 
– dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, tor przeszkód.

EKO DZIECIAKI – EDUKACJA EKOLOGICZNA15
Dzień pełen atrakcji po brzegi. Jedna wycieczka, a aż dwa 

paki rozrywki i do tego w towarzystwie szalonej Spryciuli. W Sea Parku  
poznacie życie foczek. Zobaczycie jak zjadają obiadek i harcują w wodzie. 
Wejdziecie do zatopionego  pirackiego statku. Pokonacie linowe mosty 
i poznacie morskie potwory. A na najodważniejszych czeka… atak rekina! 
Odwiedzimy też  Labirynt Park, gdzie będziemy szukać drogi i ukrytego 
skarbu. Zagramy w wielkie  gry plenerowe.  Spryciula będzie z Wami sza-
łowo się bawić i dokazywać, a nawet pomaluje Wasze buźki. Wszystkich 
obdarujemy Certyfikatem Uśmiechu! Zabawy i animacje z nagrodami 
w autokarze.

POMORSKIE PARKI ROZRYWKI

ZE SPRYCIULĄ ZWINNIULĄ

13
Razem z Dinusiem ruszycie śladem Indiany Jonesa. Otrzyma-

cie mapy i tajne wskazówki. Seans w kinie 7D, podróż przez trójwymia-
rową Bajlandię, odwiedziny w Zamku Strachu. Kraina Czerwonego Kap-
turka. Poznamy rodzinę Pimpusia i odkopiemy szkielet jego praprzodka. 
Będziemy pływać mini łódeczkami, skakać na eurobungee i zjeżdżać na 
zjeżdżalniach. Zobaczymy życie jaskiniowców, a nawet przejedziemy się 
ich pojazdami! W indiańskiej wiosce będziemy strzelać z łuku i poszukamy 
złota. Weźmiemy udział w pirackich potyczkach. Zagramy też w mini golfa 
i przejedziemy się wielkim młyńskim kołem. Zabawy i animacje z nagro-
dami w autokarze.

 EKSPLOZJA ATRAKCJI – INDIANA JONES W ŁEBA PARK 

Z DINUSIEM PIMPUSIEM

14
Niesamowite wrażenia podczas zwiedzania fabryki cukierków 

CIUCIU (w cenę wliczona paczka cukierków), gdzie można oglądać i sma-
kować kolorowe słodkości na Gdańskiej Starówce. Zwiedzicie Gdańsk, 
a Myszka Miki opowie wam zaklęte legendy. Spotkamy się z tymi, co to 
skaczą i fruwają czyli zwierzątkami w ZOO. Na Skwerze Kościuszki zoba-
czycie wielki żaglowiec Dar Pomorza lub ORP Błyskawicę. W drodze po-
wrotnej Wielki Quiz Wiedzy o postaciach Disney’a i piosenki z bajek. Dla 
każdego legitymacja Klubu Przyjaciół Myszki Miki. Na życzenie Loopy’s 
World lub Oceanarium. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

TRÓJMIASTO - NAJSŁODSZE NA ŚWIECIE

Z MYSZKĄ MIKI

PODCZAS KAŻDEJ WYCIECZKI RELIZOWANY JEST PROGRAM ANIMACJI I ZABAW 
PRZEZ PILOTA ANIMATORA W BAJKOWYM KOSTIUMIE
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18 BISKUPIN I GNIEZNO - BERŁO I SAKIEWKA
Skansen Archeologiczny Osada Łużycka w Biskupinie – zwie-

dzanie z przewodnikiem. Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Kate-
dra Gnieźnieńska. Na życzenie: przejazd kolejką wąskotorową, warsztaty 
edukacyjne w Biskupinie „Od skorupki do naczynia”. Zabawy i animacje 
z nagrodami w autokarze.

19 POZNAŃ W PIGUŁCE
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek (ratusz z kozioł-

kami), starówka, Ostrów Tumski, katedra z kryptą. Palmiarnia lub Narodo-
we Muzeum Instrumentów Muzycznych, Malta – sztuczny stok narciar-
ski, tor bobslejowy. Na życzenie: wizyta w katedrze, Zamek w Poznaniu, 
Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa – Skoda AutoLap, Żywe Muzeum 
Rogala Świętomarcińskiego – warsztaty wypiekania rogali. Zabawy i ani-
macje z nagrodami w autokarze.

26   GNIEW – WAKACJE Z DUCHAMI
Zwiedzanie słynnego zamku krzyżackiego w Gniewie z prze-

wodnikiem w stroju z epoki. Przedstawienie audiowizualne „Wakacje 
z Duchami” - w jednej chwili przeniesiecie się do nieistniejącego świa-
ta duchów, walących się murów, płonących stropów, pękających okien 
i bezgłowych rycerzy. W scenerii zamku zapoznamy się z życiem i pracą 
dawnych rzemieślników. Zwiedzimy warsztaty: mincerski, garncarski, 
drukarski, płatnerski i kowalski. Zobaczymy jak powstają łuki i kusze. Na 
koniec zwiedzimy Muzeum Zamkowe. Na życzenie: warsztaty rzemieśl-
nicze, spektakl konny Zawisza Czarny, spotkanie z rycerstwem. Zabawy 
i animacje z nagrodami w autokarze.

25 POMORSKIE PARKI ROZRYWKI
Wszystkie atrakcje w cenie !!!

ŁEBA PARK – wizyta w świecie dinozaurów, Zamek Strachu, Bajlandia 
w 3D, Kino7D, mega zjeżdżalnie, mini golf, eurobungee, zjeżdżalnie dmu-
chane, Kraina Czerwonego Kapturka (przejazd kolejką), dinusiowa ciuch-
cia, wioska indiańska, strzelanie z łuku, płukanie złota, przedstawienie 
pirackie, mini zoo, place zabaw, koło młyńskie, labirynt luster.
SEA PARK w Sarbsku -  pokaz karmienia fok, wizyta w oceanarium 3D 
(atak rekina!), widowisko multimedialne z udziałem wieloryba, zatopiony 
dnem do góry piracki okręt, kino emocji 5D, piracka kolejka, mosty linowe, 
małpi gaj, makiety latarni morskich, mini zoo, plac zabaw.

24   KASZUBSKIE TOP ATRAKCJE
Kaszubski Park Miniatur i Gigantów – wieża Eiffla, Sfinks, Big 

Ben, Krzywa Wieża w miniaturze, poczujecie się jak Guliwer wśród przed-
miotów w giga wielkości. Odwiedzicie Gabinet Śmiechu, bajkową krainę, 
zamek strachu i mini zoo. Kaszubskie Zoo Egzotyczne – tu poznacie, do-
tkniecie i nawet zrobicie zdjęcie z największymi wężami świata, papuga-
mi, gadami i płazami. Zobaczycie wspaniałe życie podwodnych zwierząt 
i roślin. Ognisko z kiełbaskami. Na życzenie: Ferma Strusia Afrykańskiego, 
Parowozownia w Kościerzynie, Park Labiryntów w Blizinach. Zabawy i ani-
macje z nagrodami w autokarze.

23        Z KASZUBSKIM W TLE - 3 atrakcje do wyboru
 1.Najstarsza kaszubska pracownia garncarska  Neclów w Chmiel-

nie (na życzenie warsztaty garncarskie) 2.Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie 3.Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie  4. Muzeum Kaszub-
skie w Kartuzach 5. Skansen Wsi Kaszubskiej we Wdzydzach Kiszewskich, 
a tam: lekcja w starej szkole, pisanie gęsim piórem, kaszubskie zabawy, 
prace gospodarskie i wizyta w młynie, karczmie, kościele, chacie gbura. 6. 
CEPR  w Szymbarku gdzie zobaczycie m.in. dom do góry nogami, bunkier 
Ptasia Wola, najdłuższa deskę i największy fortepian (rekordy Guinnessa), 
dom trapera i kaszubski świat bajek. Wejście na Wieżycę – najwyższą ka-
szubską górę. Zagramy na kaszubskich instrumentach: diabelskich skrzyp-
cach i burczybasie i posłuchamy kaszubskich legend. Na życzenie ognisko 
z kiełbaskami. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

20 OLSZTYN I GRUNWALD – PODRÓŻ DO GWIAZD

Zwiedzanie olsztyńskiej starówki, Bazylika Konkatedralna 
św. Jakuba, zamek Kapituły Warmińskiej, Muzeum Kopernika, seans 
w największym w Polsce Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym. Zwiedzanie z przewodnikiem miejsca słynnej bitwy pod 
Grunwaldem, gdzie wojska krzyżackie starły się z armią Władysława Ja-
giełły. Zabawy i animacje z nagrodami  w autokarze.

21  SZTUTOWO - BLISKIE SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego STUTTHOF, seans fil-

mowy dotyczący martyrologii w okresie okupacji hitlerowskiej, lekcja 
muzealna – 11 tematów do wyboru, np. Nastoletni więźniowie w Stut-
thofie; Harcerze w obozie Stutthof; Kaci i ich odpowiedzialność. Spacer po 
Starówce w Gdańsku. Na życzenie: Góra Gradowa – historyczny szlak pt. 
„Człowiek i pocisk”. Zabawy i animacje z nagrodami  w autokarze.

22 FROMBORK – ŚLADAMI KOPERNIKA
Wzgórze Katedralne we Fromborku: Bazylika Katedralna, 

dawny Pałac Biskupi, dzwonnica tzw. Wieża Radziejowskiego, a w niej wa-
hadło Foucalta (przyrząd do obserwacji ruchu obrotowego Ziemi) i Wieża 
Kopernika. Planetarium - seans astronomiczny. Na życzenie: Rodzinny 
Park Rozrywki Nowa Holandia, Rzymska Faktoria – starożytny supermar-
ket. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

Wycieczki jednodnioweWycieczki jednodniowe
EDUKACJA I ZABAWA

17
Toruń – zwiedzanie starówki, Krzywa Wieża, katedra, przed-

murza, pieczenie pierników według starej receptury. Seans w planetarium 
Centrum Popularyzacji Kosmosu. Na życzenie: Obserwatorium Astrolo-
giczne i spotkanie z astronomem, Młyn Wiedzy, Muzeum Papiernictwa, 
Dom Legend, Muzeum Kopernika. Zabawy i animacje z nagrodami w au-
tokarze.

TORUŃ – PIERNIKI I PLANETY

str. 6 www.przygodalebork.pl



29 SZLAKIEM GDAŃSKICH LWÓW I LEGEND – GRA TERENOWA
Dzięki specjalnej mapie odszukacie lwy ukryte w zabytkach 

Gdańska i odpowiecie na pytania gry terenowej „Gdańskie Lwy”. Aby to 
uczynić musicie zdobyć niezbędną wiedzę. Zadba o to dawny gdański kro-
nikarz Wirgiliusz, który zabierze Was w niezwykłą podróż w czasie. Wę-
drując po Gdańsku poznacie historię poprzez legendy, baśnie i anegdoty. 
Legendy będą różne, np.: o  klątwie Zegara Astronomicznego, o Aneczce 
i Jakubiku, o Janie Heweliuszu, o psach Wyspy Spichrzów pilnujących, 
o tym jak Stolem do Gdańska przybył. Dla wszystkich dyplomy – nagrody.

28              GDAŃSK – HISTORIA NAJNOWSZA
     Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności. Eksponaty histo-

ryczne, projekcje przestrzenne i elektroniczne, fotografie oraz filmowe 
materiały archiwalne. Zwiedzanie wystawy z audioprzewodnikiem. Śla-
dem zabytków głównego miasta: Trakt Królewski, Długie Pobrzeże, ulica 
Mariacka, legendy i anegdoty związane z tymi miejscami, kościół Mariacki 
(największa ceglana świątynia świata) -  zwiedzanie z przewodnikiem. 
Na życzenie: Stara Cysterna na Orunii, koło młyńskie Amber Sky, Ośrodek 
Kultury Morskiej – sala interaktywna „Ludzie, statki, porty”, Park Oliwski 
oraz katedra ze słynnymi organowym koncertem. Zabawy i animacje z na-
grodami w autokarze.

32 WZDŁUŻ HELSKIEJ KOSY – PIĘKNE WIDOKI I SŁODKIE FOKI

Wieża widokowa Kaszubskie Oko w Gniewinie. Klasztor Żarno-
wiecki. Hel - Fokarium Uniwersytetu Gdańskiego – foczy savoir vivre, czyli 
jak foki zachowują się przy stole, Muzeum Rybołówstwa. Spacer po dzie-
dzińcu i parku Pałacu w Krokowej. Latarnia morska na Rozewiu – Muzeum 
Latarnictwa. Punkt widokowy na najdalej wysuniętym na północ skrawku 
Polski  - Gwiazda Północy. Czarna Wda – tam gdzie rzeka wpada do morza. 
Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

31     HEL W KOLORZE KHAKI – MILITARNA PRZYGODA 

Niesamowita atrakcja dla młodych komandosów. Przez lata 
niedostępny dla ludzkich oczu, dziś możliwy do zwiedzania Rejon Umoc-
niony Hel oraz Muzeum Obrony Wybrzeża. Spotkamy się też z fokami, 
które wcale nie walczą w komando, ale za to potrafią pięknie poprosić 
o rybkę. Następnie wzorem Komando Foki pokonamy mosty linowe, siatki 
i prawdziwy tor przeszkód w Tarzan Parku. Eksploracja grot w Mechowie. 
Na życzenie ferma strusi w Kniewie. Zabawy i animacje z nagrodami w au-
tokarze. 

35  PELPLIN – RYCERZE I ZAKONNICY 
Wizyta w Ogrodzie Dendrologicznym gdzie rosną setki egzo-

tycznych drzew, krzewów i kwiatów. Słynna katedra w Pelplinie, Zamek 
Krzyżacki w Gniewie – zwiedzanie z przewodnikiem w stroju z epoki, 
spektakl audiowizualny „Wakacje z duchami”. Ognisko z kiełbaskami. Góra 
Jana Pawła II. Na życzenie: Tczew - Muzeum Wisły, Fabryka Sztuki (warsz-
taty edukacyjno – artystyczne, lekcje etnograficzne bądź historyczne, 
zabawa „Chłopska szkoła biznesu”), Kerin – gród żywej historii. Zabawy 
i animacje z nagrodami w autokarze. 

34  MALBORK – TAJEMNICE ZAMKU
Aktywna trasa turystyczna dla młodzieży! Zwiedzanie zamku 

w Malborku w formie gry terenowej „Tajemnice Zamku Malbork” z prze-
wodnikiem – rycerzem. Przeżyjecie fascynującą przygodę i zdobędziecie 
hasło - klucz do krzyżackiego skarbca. W towarzystwie rycerzy Wielkiego 
Mistrza zostaniecie pasowani na Odkrywców Tajemnic Zamkowych. Pel-
plin – jedna z trzech najpiękniejszych katedr w Polsce, jeden z najwięk-
szych ołtarzy w Europie. Góra Jana Pawła II. Na życzenie: żywa lekcja 
historii lub turniej rycerski, Dino Park – Dragon Park. Zabawy i animacje 
z nagrodami z nagrodami w autokarze. 

33
Wizyta w Parku Ewolucji. A w nim: kino prehistoryczne, 

przejażdżka pojazdem Flinstonów, replika sławnego Stonehenge oraz 
wystawa ewolucji człowieka. Pojawią się też sceny z życia człowieka pier-
wotnego, polowanie na mamuty i walka o ogień. Osada Średniowieczna 
w Sławutowie - przekraczając jej bramy wkroczycie na pomorską ziemię 
sprzed 1000 lat! Rzemieślnicy przybliżą podstawy swej pracy, przekażą 
wiedzę o dawnym budownictwie, medycynie i wierzeniach mieszkańców. 
Odwiedzimy także grotę w Mechowie. Na życzenie: warsztaty lepienia 
garnków, tkania krajki (pleciona przepaska), zdobienia skóry, filcowanie, 
wypiekanie podpłomyków, ognisko z kiełbaskami, pakiet średniowiecz-
nych gier i zabaw. 

 SŁAWUTOWO - ŚLADAMI EWOLUCJI

30   GDAŃSK – HISTORIA JEST CIEKAWA!
Muzeum II Wojny Światowej  - nowoczesny obiekt powstały 

w 2017r.,  w przystępny i ciekawy sposób upowszechnia wiedzę o II woj-
nie światowej. Spacer śladami historii w Centrum Hewelianum na Górze 
Gradowej - poprzez zwiedzanie poszczególnych wartowni i schronów 
poznamy historię wojny, uzbrojenia oraz walk o Gdańsk. Westerplatte – 
miejsce pamięci narodowej, spacer Królewskim Traktem. Quiz historyczny 
z nagrodami. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

27         TRÓJMIASTO W JEDEN DZIEŃ 
     Gdynia – spacer po Skwerze Kościuszki,  zwiedzanie Okrętu Wo-

jennego ORP Błyskawica lub  żaglowca Daru Pomorza, Sopot – bulwar 
Monte Casino, Krzywy Domek oraz  słynne molo, Gdańsk – spacer po Trakcie  
Królewskim. Na życzenie: Oceanarium w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, Park Oliwski oraz katedra ze słynnym organowym koncertem 
w Gdańsku. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze. 

NASI PILOCI WYCIECZEK

Nowość!!!
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36 SEN O WARSZAWIE

Wilanów – ogród włoski, ogród różany, Wystawa Rzemiosła 
Artystycznego, zwiedzanie Pałacu Jana III Sobieskiego, Plac Zamkowy, Ko-
lumna Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto, rynek, mury obronne, 
Barbakan, Katedra św. Jana, Syrenka, Pomnik Małego Powstańca, Kra-
kowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Teatralny, Ogród 
Saski, Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-
-ogrodowy, Sejm lub Senat, przejazd metrem, wjazd na XXX piętro Pałacu 
Kultury, Muzeum Techniki, Okęcie – terminal portu lotniczego, taras wi-
dokowy, zwiedzanie Stadionu Narodowego - Strefa Kibica, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Interaktywne Muzeum F. Chopina, Niewidzialna 
Wystawa. 

41 TORUŃ – GOLUB DOBRZYŃ – GWIEZDNA PRZYGODA 
Toruń - zwiedzanie starówki z przewodnikiem: Krzywa Wieża, 

Katedra, przedmurza, ruiny zamku krzyżackiego, seans w planetarium, 
pieczenie pierników w Muzeum Żywego Piernika, Młyn Wiedzy w Toru-
niu, dzienne lub nocne zwiedzanie Fortu IV, Dom Legend, Obserwatorium 
Astronomiczne i spotkanie z astronomem, Golub Dobrzyń - wizyta na 
zamku (możliwość noclegu na zamku!), zwiedzanie komnat z przewod-
nikiem, ognisko z kiełbaskami, Muzeum Wisły w Tczewie, Grębocin - Mu-
zeum Piśmiennictwa, Bydgoszcz - Muzeum Mydła i Brudu, Silverado City 
– westernowe miasteczko, Exploseum – Centrum Techniki Wojennej.

38 OLSZTYN, GIERŁOŻ, WILNO – KU PRZYGODZIE NA WSCHODZIE

Grunwald - pole bitwy, Olsztynek - Muzeum Wsi Warmińskiej, 
Hucie Szkła Artystycznego - pokazy, Olsztyn - zwiedzanie z przewodni-
kiem, starówka, Bazylika Konkatedralna św. Jakuba, zamek Kapituły 
Warmińskiej, Muzeum Kopernika, seans w największym w Polsce Olsztyń-
skim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, Kadzidłowo - Park 
Dzikich Zwierząt, Stacja Badawcza PAN Jeleniowatych, Mikołajki - spacer 
po miasteczku, rejs po jeziorze, Giżycko - Twierdza Boyen, Gierłoż - „Wilczy 
Szaniec” wojenna kwatera Hitlera lub bunkry w Mamerkach, Kętrzyn – 
zamek krzyżacki, Święta Lipka - kościół „Perła baroku”, Lidzbark Warmiński 
- zamek „Mały Wawel”, Pieniężno - Muzeum Etnograficzno - Misyjne „Do-
okoła świata”, rejs po kanale ostródzko-elbląskim statkami, które „pływają 
po trawie”, Wigierski Park Narodowy, kanał Augustowski – poniemieckie 
śluzy, Wilno - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Ostra Brama, Wzgó-
rze Giedymina, plac katedralny, Archikatedra św. Stanisława, Góra Trzech 
Krzyży, Troki - zamek na jeziorze.

37 WROCŁAW, KARPACZ, PRAGA – ŚLADAMI KRASNALI
Wrocław – zwiedzanie z przewodnikiem – poszukiwanie wro-

cławskich krasnali, rynek, ratusz, pręgierz, pomnik A. Fredry, Plac Solny, 
kamieniczki Jaś i Małgosia, Sky Tower (najwyższy budynek w Polsce), ZOO 
– Afrykarium, Hydropolis - Centrum Edukacji Ekologicznej, Hala Stulecia, 
Ogród Japoński, Kłodzko - Twierdza Kłodzka podziemny labirynt, kamien-
ny most z XV w. na Nysie lub twierdza Srebrna Góra, Kletno – Jaskinia 
Niedźwiedzia, Kowary - kopalnia uranu Liczyrzepa, Złoty Stok – kopalnia 
złota, Kudowa Zdrój – park zdrojowy, Czermna – Kaplica Czaszek, Ka-
mienne Miasto, Błędne Skały, Karłów – Szczeliniec Wlk., Karpacz – jezioro 
Kocioł Małego Stawu, Świątynia Wang, Wodospad Kamieńczyka, Karkono-
skie Tajemnice Duch Gór – podziemna ekspozycja multimedialna, wejście 
na Śnieżkę lub Śnieżnik, Huta Szkła Kryształowego Julia – zwiedzanie  
i pokazy, tor bobslejowy Kolorowa, Zamek Książ lub Zamek Czocha, Sztol-
nie Walimskie – podziemna trasa turystyczna lub Osówka – podziemne 
miasto. Praga – zwiedzanie z przewodnikiem, starówka, Most Karola, 
zamek na Hradczanach lub Skalne Miasto – zespół gigantycznych form 
skalnych.

40 SZCZECIN, BERLIN, MIĘDZYZDROJE – CZYLI ZACHODU PODBOJE

Kołobrzeg - Muzeum Oręża Polskiego, katedra, ratusz, Trzęsacz 
- ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne na Klifie (miejsce, w którym prze-
biega 15 południk wyznaczający czas środkowoeuropejski), Międzyzdroje 
- „Aleja Gwiazd”, rezerwat żubrów, wyrzutnia V-3, Świnoujście - przepra-
wa promowa, Szczecin – zwiedzanie z przewodnikiem, Wapnica - Jeziorko 
Turkusowe i punk obserwacyjny Piaskowa Góra, Krausnick - Tropikalna 
Wyspa - kompleks basenów, tropikalny las, egzotyczne plaże, laguny, 
wspaniałe show na wodzie, Berlin - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 
Muzeum Pergamońskie, Muzeum Techniki, Muzeum Historii Naturalnej.

39  POZNAŃ, GNIEZNO, BISKUPIN - SZLAK PIASTOWSKI 

Wenecja - Muzeum Kolejki Wąskotorowej, przejazd kolejką, 
Biskupin – Muzeum Archeologiczne Osada Łużycka, Gniezno - Archikate-
dra Gnieźnieńska, Poznań - zwiedzanie z przewodnikiem, Narodowe Mu-
zeum Instrumentów Muzycznych, Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa 
– Skoda AutoLap, Żywe Muzeum Rogala Świętomarcińskiego – warsztaty 
wypiekania rogali, Malta – sztuczny stok narciarski, tor bobslejowy, Pal-
miarnia, Pobiedziska – skansen miniatur, Kruszwica – Mysia Wieża (gdzie 
Popiela zjadły myszy), Ostrów Lednicki - relikty grodu pierwszych Piastów, 
Puszczykowo - pracownia podróżnika Arkadego Fiedlera, Kórnik - zamek 
i arboretum (ogrody), Rogalin - zwiedzanie pałacu oraz spacer po ogro-
dach (dęby Lech, Czech i Rus)

Wycieczki wielodnioweWycieczki wielodniowe
SZYTE NA MIARĘ! 

DOWOLNA ILOŚĆ DNI. ATRAKCJE DO WYBORU.
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TOP WYCIECZKITOP WYCIECZKI

45 KASZUBY DAJĄ SIĘ LUBIĆ
Kościerzyna - Muzeum Kościerskie w starym ratuszu, Skansen 

Starych Parowozów, Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” (od IV klasy), 
Szymbark - Kaszubskie Centrum Edukacji i Promocji Regionu, Węsiory - 
Gołubieński Ogród Botaniczny - prześliczny zakątek, rezerwat „KAMIENNE 
KRĘGI”, Kartuzy - kościół poklasztorny Kartuzów, Chmielno - Muzeum 
Ceramiki Kaszubskiej Neclów, Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego, 
Wieżyca - wieża widokowa , Garczyn - ferma strusi afrykańskich, Wdzydze 
Kiszewskie – skansen Kaszubski Park Etnograficzny, Tuchlino – ZOO Egzo-
tyczne Kaszuby. Zajęcia integracyjno – sportowe (opis w dziale „Programy 
biwakowe”).

44 GNIEW Z DUCHAMI 
Zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego STUTTHOF, seans filmo-

wy dotyczący martyrologii w okresie okupacji hitlerowskiej, lekcja muze-
alna - 11 tematów do wyboru, np. Nastoletni więźniowie w Stutthofie; 
Harcerze w obozie Stutthof; Kaci i ich odpowiedzialność, Malbork -  zwie-
dzanie zamku krzyżackiego z przewodnikiem, Zamek Gniew - nocne spo-
tkanie z duchem gniewskiego zamku, lekcja historii - zwiedzanie zamku 
z przewodnikiem, warsztaty rzemieślnicze, spektakl audiowizualny „Wa-
kacje z duchami”,  Pelplin -  zwiedzanie katedry, Tczew – Muzeum Wisły.

WYCIECZKI ZA GROSIK

DLA TYCH, CO PRAGNĄ MOCNYCH WRAŻEŃ!

42
Zator – ENERGYLANDIA – największy w Polsce park rozrywki, 

Częstochowa – zwiedzanie Jasnej Góry (Zespół Klasztorny o. Paulinów, 
skarbiec), muzeum Jana Pawła II, Ojcowski Park Narodowy - Maczuga 
Herkulesa, Brama Krakowska, Grota Łokietka, Dolina Prądnika, Kraków - 
zwiedzanie z przewodnikiem: Szlakiem Królów Polskich, Wawel - zamek 
i komnaty, Katedra; Kopiec Kościuszki, Sukiennice, żydowska dzielnica 
Kazimierz,  Fabryka Schindlera - Muzeum Miasta Krakowa, Smocza Jama, 
Podziemia Rynku w Krakowie, kopalnia soli – Wieliczka lub Bochnia, Wa-
dowice – spacer, Jaskinia Lodowa, Zakopane – spacer: Krupówki, Atma, 
skocznie narciarskie, pomnik Tytusa Chałubińskiego i Sabały, wędrówki 
– Tatry Polskie (wycieczka z przewodnikiem), Jaszczurówka, Gubałówka 
(panorama Tatr), Morskie Oko, Oświęcim – Miejsce Pamięci i Muzeum Au-
schwitz – Birkenau, Tatralandia – wodny park rozrywki, Poprad lub Białka 
Tatrzańska - baseny termalne.

KRAKÓW, ZAKOPANE, ENERGYLANDIA – HISTORIA I ANDRENALINA

43
Wyprawa do dwóch największych w Europie parków.

 Serengeti Park to dzikie zwierzęta - na 110 hektarach zaprezen-
towanych jest ok. 1000 dziko żyjących zwierząt, które ogląda się jeżdżąc 
autokarem: żyrafy, lwy, słonie, leopardy, bizony, niedźwiedzie, tygrysy, 
pawiany, antylopy, zebry... Przejażdżka jeepem po bezdrożach sawanny 
i po dżungli. Świat Wodny - zabawy na łódkach, szalony rejs pontonem, 
afrykańska wioska, Świat Małp, Świat Zabawy - karuzele, kolejki, młoty, 
wirówki. HEIDE PARK - SOLTAU   zabawa w największym w Europie Północ-
nej parku rozrywki - Heide Park, a tam kilkadziesiąt atrakcji od tych, które 
mrożą krew w żyłach - m.in. Rollercoster Gigant, Winda, Kraken, Nietoperz 
- do „miłych” i spokojnych. Wspaniałe pokazy i przedstawienia.

HEIDE PARK I SERENGETI PARK



# Pobyt zaczyna się kolacją pierwszego dnia, a kończy obiadem dnia ostatniego # Na każde 15 dzieci 1 opiekun gratis # Na życze-
nie dyskoteka # Potrzebne śpiwory (pościel na życzenie) # Zajęcia programowe (płatne dodatkowo) # Możemy zapewnić transport  

# Można dokupić dodatkowy obiad (ok. 19 – 23 zł) lub ognisko z kiełbaskami (10-11 zł)

46 OŚRODEK KOLONIJNY W ŁEBIE

Położony 150 m od morza, wśród drzewostanu sosnowego, 
teren ogrodzony. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z łazien-
kami. Do dyspozycji duży, ogrodzony teren, plac zabaw, boiska sportowe, 
korty tenisowe, świetlica, kawiarnia.

47 OŚRODEK KOLONIJNY – FRYDRYCHOWO
Położony w samym centrum Kaszub, wśród lasu sosnowego 

nad jeziorem Mausz. Na terenie znajdują się: place zabaw, kąpielisko, 
przystań ze sprzętem wodnym, boiska i korty. Pokoje 3-6 osobowe z peł-
nym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji dzieci: świetlica, sala dyskoteko-
wa, sklepik.

48 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DAGMOR W USTCE
Ośrodek położony ok. 500 m od morza wśród sosnowych 

drzew na ogrodzony, bezpiecznym terenie. Na terenie ośrodka boiska 
sportowe, plac zabaw, miejsce na ognisko. Zakwaterowanie w pokojach 
2-3- 4 osobowych z łazienkami.

51 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KORMORAN
Ośrodek położony cichym zakątku Kaszub (nieopodal Koście-

rzyny)  nad brzegiem jeziora , w otoczeniu lasów Wdzydzkiego Parku Kra-
jobrazowego. Ośrodek jest ogrodzony i bezpieczny. Posiada piękną  plażę, 
zadaszone miejsce grillowe, boiska sportowe, miejsce ogniskowe, sklepik, 
sale świetlicowe, salę dyskotekową, duży namiot biesiadny, oraz rozległe 
tereny rekreacyjne. Zakwaterowanie w pawilonach murowanych, jedno-
piętrowych, w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

50 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY SKIERKA

Położony 5 km za Sulęczynem nad jeziorem Mausz. Na tere-
nie ośrodka boisko do piłki siatkowej, miejsce na ognisko, grill, stoły do 
tenisa, piłkarzyki. Darty – gra w lotki, sklepik, świetlica z telewizorem 
i TV SAT, sala dyskotekowa, plac zabaw dla dzieci, huśtawki, piaskownice, 
stołówka. Domki 5- lub 7- osobowe o wysokim standardzie, wyposażone 
w łazienki z kompletnym węzłem sanitarnym, TV, lodówkę.

Super cena!

52 OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY KLIF
Ośrodek położony w Jastrzębiej Górze. Ośrodek leży tylko 300 

metrów od plaży, niedaleko centrum miasta. Posiada 8.000 m2 przestrze-
ni, boiska, park, miejsce na ognisko i pięknie kwiaty. Do dyspozycji gości 
pozostają: kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, sala do 
gier zręcznościowych, sala dyskotekowa, miejsce na ognisko, w tym dwa 
namioty, stołówka na 100 miejsc. Zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobo-
wych z łazienkami.

Biwaki dla klasBiwaki dla klas

49 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DEBRZYNO 
Położony  nad jeziorem w samym centrum Kaszub, wśród so-

snowych lasów. Na terenie znajdują się: boiska, korty tenisowe, stadni-
na koni, kąpielisko, sala dyskotekowa, świetlica, kawiarnia, plac zabaw, 
miejsce ogniskowe. Zakwaterowanie w pokojach 3-6 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym.

Nowość!!!

Programy podczas biwakówProgramy podczas biwaków
100 % EMOCJI I ZABAWY

TROFEUM PRZYGODY  – 23 ZŁ 

 Program nastawiony na integrację grupy, rozwój umiejętności pracy w zespole 
oraz doskonałą zabawę. Aby sprostać zadaniom uczestnicy będą musieli działać 
razem, wspierać się nawzajem i obudzić w sobie ducha rywalizacji.  Podzieleni na 
mniejsze drużyny będziecie mieli do wykonania m.in.:
1. Mega Scrabble – walka na słowa 2.Akwedukt- łącząc system rur i rurek mu-
sicie przetransportować wodę z bazy do konewki i podlać usychające drzewko 
3.Czołg-wtłoczeni w czołgową gąsienicę musimy pokonać wyznaczony odcinek 
4.Robaczki – skoki na pneumatycznych rurach, 5.Węzeł ludzki– rozwiążcie wę-
zeł z samych siebie, 6. Transport niebezpiecznego ładunku na linkach 7. Zgaduj 
Zgadula – zagadki logiczne 8. Radosna lina – konkurencje z wykorzystaniem liny  
9.Kalamburiada – sprawdzimy waszą kreatywność 10. Budowa wielkiego domku 
z mega kart 11. Wespół w zespół – złączeni specjalnymi taśmami na nogach po-
konacie wyznaczone przeszkody

DREAM TEAM – JAK STWORZYĆ ZGRANY ZESPÓŁ ! – 23 ZŁ 

 Dzięki specjalnie przygotowanym konkurencjom nastawionym na pracę zespo-
łową uczestnicy zapomną o podziałach wewnątrzklasowych i przez zabawę oraz 
wspólne działanie staną się jedną drużyną, w której „jeden za wszystkich wszyscy 
za jednego”. Szybkie lecz wspólne podejmowania decyzji, pomoc innym człon-
kom zespołu - oto jedyna możliwość zdobycia Trofeum Przygody.
Program został bardzo wysoko oceniony przez szkolnych psychologów. Oto kil-
ka wersji programu: 1.Mega - Zapałki - łamigłówki, 2.Pajęczyna – pokonywa-
nie oczek siatki, 3.Marsz Ślepców, 4.Bieg w nartach wieloosobowych, 5. Marsz 
na szczudłach, 6. Kajdanki – złączeni w pary specjalnymi kajdankami z taśmy, 
spróbujecie się uwolnić , 7.Gąsienica – pełzanie w terenie, 8.Wszyscy na pokład – 
ciasna zbiórka, 9.Eureka – przenoszenie wody, 10. Skoki w workach, 11. Przemyt 
cennego ładunku – mając do dyspozycji małe rynny musicie przetransportować 
piłeczkę przez wyznaczony dystans
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A co jak będzie padał deszcz?A co jak będzie padał deszcz?
Zajęcia mogą być prowadzone jako alternatywa na wypadek deszczu, na dowolnej sali lub pod wiatą, zastępując program podczas biwaku lub 
wycieczki po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez kierownika wyjazdu i instruktora A.T.A. Przygoda. Klocki jenga – budowanie chwiejnej 
konstrukcji z drewnianych klocków. Linia produkcyjna - stwórzmy linię produkcyjną jakiegoś przedmiotu. Rebusy i zagadki – rozwiążcie jak naj-
większą ilość zagadek i rebusów. Nie dotknąć podłogi – przejście z pomocą kilku przedmiotów. Baloniarstwo – konkurencje z wykorzystaniem ba-
lonów. Wyścigi – z jajem, w workach, skaczących piłek, toczenie beczki, wyścigi rydwanów, łyżwiarstwo. Picasso – malujcie pociągając za sznurki. 
Sokole oko – rzut piłeczkami, lotkami, obręczą, strzelanie z pistoletu na kulki. Memory – znajdź przedmioty do pary. Mieszkanie – stań się jednym 
z funkcjonalnych. Węzeł ludzki – wyplącz się z węzła z samego siebie. Jeść i pić – przejście toru obżartuchów tj. jedzenie jabłek, budyniu, picie przez 
słomkę na czas itp. Lustro – naśladuj ruchy prowadzącego w lustrzanym odbiciu. Domino – ułóżcie wąż z jak największej ilości kostek.

WIOSKA MINIONKÓW! BANANA !!! 23 ZŁ

Dla małych i nieco większych. Dzielimy się na zespoły, a kapitan każdego 
z nich przebiera się w kostium Super Minionka. Ale stać się prawdziwym Minion-
kiem nie jest tak łatwo … Każda grupa otrzymuje  tajną listę, gdzie zapisane są 
misje do wykonania – zlecone oczywiście przez Gru. Która z drużyn wykona je 
jako pierwsza wygrywa. Przykładowe zadania – 1.Przejście po skażonym terenie 
2.Wykradzenie niebezpiecznego ładunku 3.Przedostanie się do tajnej bazy przez 
tunel strachu  4.Rozszyfrowanie ukrytej wiadomości  5.Odnalezienie magazynu 
bananów 6.Budowa schronienia dla Czarnego Charakteru 7.Rzut do celu 8.Przej-
ście przez zabezpieczenia Wektora i kilka innych. Najlepsza banda Minionków 
otrzymuje minionkowy skarb, a dla wszystkich Minionkowe medale!

AGENCI CIA - 23 ZŁ

Przez agenta amerykańskiego wywiadu zostaniecie podzieleni na grupy opera-
cyjne. Ruszycie do samodzielnej akcji by zapobiec wielkiemu atakowi terrory-
stycznemu. Oto agencja wywiadu CIA otrzymała informację, że zagrożone wybu-
chem bombowym są ważne obiekty na świecie.  Zadaniem agentów – czyli WAS 
- jest rozbroić bomby. By tego dokonać będziecie potrzebować kodu dostępu do 
walizek z ukrytymi ładunkami. Kod  należy zdobyć wykonując zadania specjalne, 
unikając  zastawionych pułapek. W skład zadań wchodzą m.in.: strzelanie (proca 
lub karabinek pneumatyczny), poszukiwanie zaginionych artefaktów, przeprawa 
po linie, pokonanie zasieków, szyfrowanie, wykrywacze metali, szukanie ukry-
tych wskazówek, przejście przez pole minowe, rzut sztyletem oraz test … na 
dobre maniery. Niespodzianka z tajnej walizki dla zwycięskiej grupy !!!

TOP SECRET GRA STRATEGICZNA – 23 ZŁ

W ściśle tajnym miejscu spotkacie się z łącznikiem  - Wielkim Mistrzem, który 
każdej grupie przekaże tajne zadania – w celu zabezpieczenia przed przeciwni-
kiem wszystko co napisane zostanie zaszyfrowane. Przeistoczycie się w tajnych 
agentów, szpiegów, poszukiwaczy skarbów i detektywów... Przez cały czas ob-
serwowani będziecie przez Centrum Operacyjne, a swoje samodzielnie wykonane 
zadania będziecie musieli udokumentować zdjęciami. W ściśle tajnych miejscach 
będzie czekać na was zbieg z więzienia Alcatraz - Jimmy Dalton oraz szejk Szareb, 
którzy zlecą wam specjalistyczne misje. Zadania będą od Was wymagały logicz-
nego myślenia, sprawności fizycznej, współpracy w grupie operacyjnej, strate-
gicznych posunięć, doskonałej pamięci i przewidywania ruchów przeciwników. 
Dostarczamy wszelkie gadżety i sprzęt potrzebny  do realizacji zadań. 

NOCNE PODCHODY SMS – 23 ZŁ (PROGRAM NOCNY) 

Uczestnicy zostają podzieleni na dwa zespoły. Każdy zespół wyposażony w „ze-
staw poszukiwacza” tj. (plecak z latarkami, tabelą znaków i szyfrów, wykrywa-
czem metali) rusza w poszukiwaniu 9 cyfr. Zespół drogą smsową otrzymywać 
będzie kolejne zadania i wskazówki, tą samą drogą udzielać będzie odpowiedzi 
i zadawać dodatkowe pytania. Aby znaleźć każdą z 9 ukrytych cyfr uczestnicy 
muszą wykonać kolejne zadania np.: odczytać ukryte hasła, przeszukać wy-
krywaczem metalu wyznaczony teren, rozszyfrować tajne znaki, trafić do celu, 
skradać się niezauważonym, rozwiązać łamigłówki, odnaleźć kłębowisko insek-
tów,  zbudować schronienie, w którym wszyscy się zmieścicie, przetransportować 
niebezpieczny ładunek, narysować wieloosobowym długopisem starożytne runy. 
Zwycięża zespół, który pierwszy zdobędzie  numer tel. koordynatora i wykona 
połączenie. Dla zwycięzców nagroda!!!

PIRACKI SKARB – PROGRAM INTEGRACYJNY - 23 ZŁ 

Dla małych i nieco większych. Najsłynniejszy pirat świata, okrutny i groźny 
Barbossa po ograbieniu wielkiej flotylli ze skrzynek pełnych klejnotów ukrył swój 
skarb w miejscu zaznaczonym tylko na jednej mapie. Wasze zadanie to odszukać 
miejsce zakopania skrzyni ze skarbem . Musicie zdobyć mapę , która przez lata 
podarła się na wiele części.  Zdobycie każdej części  to osobne zadanie. Przykła-
dy zadań: strzelanie, gra w pirackie kości, wyścig beczki, połów pereł, łowienie 
ryb, rzut okiem Barbossy, węzły bosmańskie, ratunek na szalupie, chrzest piracki, 
przeciąganie liny. Kto pierwszy zdobędzie wszystkie części dotrze do skrzyni i wy-
gra jej zawartość!!!

PRZYSTANEK WYOBRAŹNIA - 26 ZŁ 

Dla małych i nieco większych. Ograniczeniem naszych działań jest tylko nasza 
wyobraźnia. Będziemy „malować” piaskiem we wszystkich kolorach tęczy, lepić 
w prawdziwej  glinie (według form lub własnego pomysłu), tworzyć zjawiskowe 
wieńce kwiatowe, projektować biżuterię z przeróżnych dziwnych przedmiotów 
i tworzyć wspólne dzieła. A na deser body painting – czyli malowanie  własnych 
buziek (lub rąk) specjalnymi farbami  Wszystko co stworzycie zabieracie ze sobą!

WIEDŹMIN -  W ŚWIECIE POTWORÓW I CZARODZIEJÓW – 26ZŁ

NOWOŚĆ!!!

 Wśród spisków, knucia i zdrad tak powszechnych dla ludzi wciąż trwa on – Wiedź-
min, który stara się być bezstronny i zajmować się głównie swoją pracą – czyli 
zabijaniem potworów. Zastanawialiście się kiedyś jak to jest być Wiedźminem? 
Otóż będziecie mieli taką możliwość! Oto dla was lista misji do wykonania w  nie-
wielkich grupach.  Rozwiążecie zagadki, odszukacie potwory, poznacie najbliższe 
Geraltowi osoby, staniecie do walki (zawody w wielkich kombinezonach sumo) 
z nieprzyjaciółmi, spróbujecie otworzyć magiczne szkatułki Yennefer, ułożycie 
balladę niczym Jaskier, strzelicie niejedną strzałą w sam środek tarczy jak driady 
z Brokilonu, udowodnicie swoją sprawność na specjalnej równoważni, ustawicie 
wielką Wieże Czarodziejów z gigantycznych klocków Jenga, będziecie musieli roz-
wiać tajemnice, które otaczają wiedźmiński świat – rozpoznacie najstraszniejsze 
potwory. Każde dobrze wykonanie zadanie przybliży was do zwycięstwa  i nagro-
dy dla waszej drużyny!
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Grabkowo,

WAKACJE Z PRZYGODĄWAKACJE Z PRZYGODĄ  
w Tajnej Pirackiej Baziew Tajnej Pirackiej Bazie

25 km od Lęborka

Minikolonie
5 dni z noclegiem i wyżywieniem

Pierwsza przygoda dla dzielnych samodzielnych!
Wyjazd w poniedziałek z Lęborka, powrót w piątek.

 Pełne wyżywienie, zakwaterowanie,  super program
Startujemy  już od 6 lipca!

Półkolonie
 Cały dzień atrakcji bez noclegu

W godz. od 7.45 - 17.00 dla tych, którzy wolą spać  w domu. 
Wyjeżdżamy z Lęborka (możliwy dojazd własny)  

Zapewniamy II śniadanie. Obiad na życzenie.
Startujemy  już od 29 czerwca!

Grąbkowo k. Potęgowa Grąbkowo k. Potęgowa 

WIEJSKIE POWIETRZE - RODZINNA ATMOSFERA

ul. Staromiejska 15, Lębork tel. 59 8622 755, 609 777 739


