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Drodzy Questowicze,
Minął rok 2020 - pełen trudności, ale zarazem bardzo dla nas owocny. Dziękując
Wam, że byliście z nami, zapraszamy na kolejne 12 aktywnych miesięcy! O czym
zaraz się przekonacie, przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję na czas trwania
ferii zimowych. Nie rezygnujcie więc z wakacyjnej zabawy!
Ze względu na pandemię prosimy Was, byście przed wyruszeniem na quest w
miarę możliwości sprawdzali, czy opiekująca się nim instytucja aktualnie
działa. Nie o wszystkim sami zdołamy Was poinformować, nie każdy nasz komunikat
dotrze do wszystkich questujących. Bądźcie więc ostrożni. My dokładamy starań, by
zapewnić Wam więcej questowych atrakcji dostępnych w terenie - bez udziału
instytucji, które mogą być zamknięte w najbliższym czasie.

A nad czym pracujemy? Bądźcie cierpliwi, wkrótce podzielimy się z Wami
wiadomościami o nowych questach :)
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Promocja:
Podwajamy
zabawę!
Ferie z pandemią nie
muszą oznaczać siedzenia
w domu! Questy to
niezmiennie znakomita
odpowiedź na covidowe
obostrzenia. A kto do 17
stycznia ukończy
przynajmniej 5 questów,
dostanie od nas 10
kolejnych oraz nowiutki
Paszport Odkrywcy.
Czytaj więcej na naszej
stronie i weź udział w
zabawie!
Czytaj więcej i WEŹ UDZIAŁ! »

2020 za nami
Mówiąc krótko: jesteście
niesamowici! Wszak
wszystkie sukcesy
questów w mijającym roku
były możliwe dzięki Wam!
Ustanawialiście rekordy,
zaskakiwaliście nas
swoją wiedzą i
zaangażowaniem.
Daliście nam siłę do
działania, dzięki czemu pomimo różnych utrudnień
- rozwijaliśmy się
szybciej niż kiedykolwiek
wcześniej. Dziękujemy i
gratulujemy!

Zobacz najciekawsze fakty o questach w 2020 roku »

Questy: Top25
W ramach podsumowania
roku po raz pierwszy
stworzyliśmy ranking
najczęściej
przechodzonych przez
Was questów
terenowych (czyli
nieuwzględniający
questów wirtualnych).
Pozdrawiamy wszystkich
Odkrywców i opiekunów
questów, szczególnie
gratulując niezrównanie
aktywnej gminie
Świdnica. Zachęcamy
wszystkich do
popularyzacji questów w
ich miejscowościach!
Zobacz ranking na koniec 2020 roku »

Questy
Perełka gminy
Świdnica
Komorów liczy sobie
niespełna 800
mieszkańców. Dzięki
nowemu questowi
odkryjesz kryjące się tam
skarby historii, w tym
wspaniały wiatrak
holenderski, zabytkowy
pałac i park. Zapraszamy
na trasę!

Zobacz więcej i ruszaj na quest »

Skarb na Spiszu
Czy wiecie, gdzie znajduje
się najstarsza malowana
panorama polskich Tatr?

Tak tak, Trybsz, jeden z
głównych ośrodków
polskiego Spisza, chwali
się tym i innymi
urodziwymi zabytkami,
które warto zobaczyć
podczas aktywnych ferii
A.D. 2021. Zapraszamy
gorąco!

Ruszaj na quest "Cuda malowane na Zamagurzu" »

Questujemy w
Grudziądzu!
Grudziądz to jeden z
najstarszych polskich
grodów, którego klimat
tworzą stare miejskie
mury, brukowane ulice,
rzeka Wisła, kamienice,
kościoły, pozostałości
krzyżackiego zamczyska
czy znana cytadela. Jeśli
nie znacie jeszcze tego
historycznego miasta,
musicie je zobaczyć. A
jeśli znacie - poznajcie je
z questem!

Zobacz więcej i ruszaj na quest »

Mamy nadzieję, że newsletter Ci się podoba! Jeśli masz do niego uwagi, pisz na adres
info@questy.org.pl.

Nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości?
W każdej chwili możesz się wypisać - klikając tutaj.
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