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program wycieczki
Dzień 1
Wyjazd z Opola we wczesnych godzinach porannych do Poznania. Po obejrzeniu o godz. 12:00
„trykających się” przy dźwiękach poznańskiego hejnału koziołków, udamy się na obiad.
Następnie weźmiemy udział w grze miejskiej „Wyścig Powstańców”. Reguły gry: grupę
dzielimy na ok 4 mniejsze drużyny. Zadaniem każdej drużyny jest jak najszybciej zdobyć
punkty strategiczne i posterunki zaznaczone na mapie. Są to miejsca mocno związane z
przebiegiem Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Aby zdobyć punkt strategiczny lub
posterunek drużyna musi rozwiązać zadanie, znajdujące się na przypisanej do miejsca karcie.
Każda drużyna deleguje swojego łącznika – jedyną osobę uprawnioną do kontaktu z
dowództwem. Jeżeli dana drużyna wykona zadanie, musi przekazać hasło łącznikowi, a ten
przesyła je do dowództwa. W ten sposób drużyny zdobywają punkty. Taka organizacja
wymaga planowania strategicznego, sprawnej komunikacji i pracy w grupie. Dokładnie tak,
jak w wojsku powstańczym! Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową rozetę powstańczą.
Przejazd do ośrodka, kolacja. Wieczór filmowy.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd kolejką wąskotorową do Biskupina. Głównymi atrakcjami skansenu są:
muzeum archeologiczne, zagrody zwierząt hodowlanych oraz rekonstrukcja części osady.
Weźmiemy udział w warsztatach: Garnek na wynos? – warsztaty lepienia naczyń z gliny.
Powrót kolejką do Wenecji. Po obiedzie lokalny przewodnik zabierze nas do Muzeum Kolei
Wąskotorowej i w Ruiny zamku Diabła Weneckiego. Powrót do ośrodka. Po kolacji, dyskoteka
lub karaoke.
Dzień 3
Po śniadania wyjazd do miasteczka westernowego Silverado City. Dzieci nie tylko zapoznają
się z życiem codziennym kowboi, ale poprzez aktywną zabawę sami mogą stać się jednymi z
nich! Po obiedzie gry i zabawy sportowe. Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dzień 4
Po śniadaniu wyjazd do Kruszwicy, gdzie będzie czekał na nas przewodnik. Poznamy legendę
o Popielu, z tarasu Mysiej Wieży podziwiać będziemy piękny widok na Gopło oraz okolice.
Czeka nas również zwiedzanie ruin zamkowych oraz unikatowej Bazyliki kolegialnej św.
Piotra i Pawła. Po obiedzie powrót do Opola.

cena

min. 45 dzieci

min. 40 dzieci

min 35 dzieci

630 ZŁ

660 ZŁ

690 ZŁ

cena obejmuje:
- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu
- zakwaterowanie: 3 noclegi, pokoje wieloosobowe
- wyżywienie: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje (jedna w
formie ogniska)
- sprzęt sportowy i multimedialny
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatny udział 1 opiekuna / 15 dzieci

+ 48 512 115 106
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.
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