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Konkurs questowy w Kobierzycach, nowe questy w Krakowie, łódzkim i śląskim...
i nowe funkcje na stronie!
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Drodzy Questowicze,
Z radością informujemy Was nie tylko o powstaniu nowych questów, ale również o
kolejnych ulepszeniach strony i aplikacji questowej. Sami zobaczcie!
A to nie koniec zmian na lepsze. Ani nowych questów! Już w najbliższych dniach
opublikujemy dużą porcję kolejnych Wypraw Odkrywców. Mamy nadzieję, że
ocenicie je tak dobrze jak dotychczasowe questowe przygody. Pozdrawiamy,

Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
NOWOŚĆ:
Oceny i
komentarze
Jak się bawiliście? Czy
trasa jest ciekawa, skarb
dostępny, wskazówki
dobrze napisane,
opowieść atrakcyjna i
merytoryczna? Ruszyły
oceny questów na stronie i
w aplikacji - jeśli jeszcze
nie skorzystałaś/eś z tej
opcji, wejdź na stronę
wybranego questu i
zamieść swoją opinię!

Konkurs
questowy pod
Wrocławiem
Zapraszamy do udziału w
zabawie w gminie
Kobierzyce - na
pierwszych 20, którzy
ukończą dwa questy z tej
gminy (Szlakiem królika w
Królikowicach oraz
Rolnicze życie na
chrzanowskiej ziemi) ,
czekają upominki! Do
zabawy zapraszają
Stowarzyszenie
Chrzanowy Ogród,
Mieszkańcy Sołectwa
Królikowice i Fundacja
Calamita. Konkurs potrwa
do 31 stycznia!

Wejdź na portal i SPRAWDŹ, jak to działa! »

Rozpocznij zabawę, weź udział w konkursie! »

Questy
Kraków
questuje!
Dwa questy w ścisłym
centrum starego Krakowa
ukazują Stołeczne Miasto,
jakiego nie znacie!
Bogactwo kultur narodów, religii, orientacji
itd. - na którym wyrosła
wielkość miasta. Siła woli,
która pozwalała i pozwala
przezwyciężyć wszystko...
Kraków zaprasza nie tylko
na trasę pełną bezcennych
zabytków i innych atrakcji,
ale także na barwną
lekcję, która przyda się
każdemu!

U stóp zamku
prymasa
Zapraszamy w okolice
Opoczna w województwie
łódzkim na questową
przygodę w Drzewicy, po
której oprowadzi Was
pochodzący z tego miasta
prymas Maciej Drzewicki.
Czeka tam na Was m.in.
zamek prymasa, jedna z
najlepiej zachowanych
rezydencji z tej epoki w
Polsce. Drzewica to także
siedziba firmy Gerlach -

Krakowska siła ducha - RUSZAJ na quest! »

Miejska mozaika różnorodności - RUSZAJ na quest! »

najstarszego polskiego
producenta sztućców.
RUSZAJ na quest »

Historycznie
pod Lubinem
Chróstnik to miejscowość
pod Lubinem, z której
pochodzi m.in. pewien
słynny twórca, którego
dzieła do dziś służą w
rozlicznych kościołach.
Znajduje się tam również
ciągle odbudowywany
barokowy pałac z
osiemnastego wieku.
Zapraszamy na przygodę
w Chróstniku!
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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