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Drodzy Questowicze,
W poprzednim numerze newslettera zachęcaliśmy Was jeszcze do ostrożnego
spacerowania trasami questów - zgodnie z zaleceniami ekspertów, by w czasie
epidemii dbać o zdrowie, nie zaniedbując aktywności fizycznej.
Zmiany nastąpiły jednak szybko i po raz pierwszy stanęliśmy w obliczu sytuacji, w
której nie możemy zapraszać Was na questy. W najbliższych tygodniach będziemy
starali się wypełnić Wam czas zabawą w przestrzeni wirtualnej, nie zaniedbując przy

tym informowania o tym, jakie atrakcje czekają na Was w lepszych czasach. Zabawy
na świeżym powietrzu nic wszakże nie zastąpi!
W ankiecie z ostatniego numeru 100% z Was wyraziło zainteresowanie questami
wirtualnymi. Politycy mogą zazdrościć nam wyników! Postaramy się, aby te gry
sprawiły Wam wiele przyjemności. Na razie - zapraszamy do lektury 3. numeru
newslettera!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców
.

Aktualności
Wraca konkurs
Questions!
Uporaliśmy się z
problemami technicznymi i
ruszamy ponownie, teraz
już na dobre, z długo
zapowiadanym
konkursem!
Czekają nagrody
książkowe, gadżety
questowe, sprzęt
turystyczny, a dla
zwycięzcy całego sezonu tablet. Zobacz zdjęcie i
odpowiedz na dwa
pytania!

Wielkanoc za
pasem. Co u
górali?
W związku ze zbliżającymi
się świętami pojawiają się
nowe pytania - jak uczcić
te dni, jednocześnie nie
narażając innych i siebie?
Górale nie byliby sobą,
gdyby nie znaleźli sposobu
na uczczenie swoich

Weź udział w konkursie! »

tradycji. Spójrzcie na te
wspaniałe palmy!

Zobacz więcej »

Questy
Quest nad
Popradem
W lepszych czasach
zaprosimy Was na
cudowny miejsko-górski
spacer od centrum
Piwnicznej-Zdroju, górską
drogą wzdłuż Popradu aż
do pogranicznego
słowackiego Mniszka.
Autorzy questu,
Nadpopradzcy Górale,
zadbali o to, by tekst
można było z
powodzeniem odśpiewać!

Zobacz więcej »

Quest na
Urbaniej Górze
Urbania Góra to nie tylko
jedyny w swoim rodzaju
krajobraz Beskidu
Wyspowego, ale również
dzieło ludzkich rąk. To tu
miejscowy rzeźbiarz Józef
Wrona stworzył Kalwarię
Tokarską. Góra tętni
miłością do
sztuki, duchową
wrażliwością - oferując
niezapomnianą
wycieczkę.
Zobacz więcej (w tym krótki film) »

Czy wiesz, że...
Podróżuj w
domu!
W tym trudnym czasie nie
tylko walczymy o
nieprzeciążenie krajowej
służby zdrowia, ale
również szukamy
sposobów, by czymś
zastąpić spacery,
wycieczki, podróże.
Wyszukaliśmy dla Was
pokaźną liczbę atrakcji
internetowych. Każdy
znajdzie coś dla siebie.
Zobacz więcej »

Ankieta
Przyroda?
Kultura?
Historia?
Zagłosuj!
Obecnie questy dzielą się
na trzy bloki tematyczne:
historyczny, kulturowy i
przyrodniczy. Który cenisz
sobie najbardziej? Weź
udział w ankiecie, to tylko
jedno kliknięcie!

Zagłosuj!

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

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