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Drodzy Questowicze,
 
 
Wkraczamy w pełnię sezonu questowego, czemu towarzyszą dalsze poluźnienia przepisów
oraz coraz ładniejsza pogoda. Wkraczamy z dobrą wiadomością - mamy już 366 działających
questów, po jednym na każdy dzień roku, i to przestępnego! :) 
 
Nie wszystkie z tych questów są obecnie w pełni funkcjonalne, na co nie mamy wpływu.
Dlatego prosimy Was, byście przed podróżą zwracali baczną uwagę, czy w opisie questu na
stronie nie znajduje się informacja o jego czasowym zawieszeniu. Nawet ta informacja nie musi
wykluczać dobrej zabawy i poznania hasła questu, co już wystarcza, aby zarejestrować go na
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swoim profilu. Prosimy jednak, byście zasięgali języka w instytucjach wymienionych w opisach
questów, by mieć pewność, że wycieczka będzie owocna.
 
Życzymy Wam wszystkim, żeby pierwsza połowa czerwca upłynęła pod znakiem ruchu na
świeżym powietrzu!
 
  
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności

V etap
konkursu!

 
Powoli zbliżamy się do

końca pierwszego
kwartału konkursu

Questions. 
 
 

Na prowadzeniu wciąż
Cytrynq, ale inni gracze
zmniejszyli swoją stratę
punktową. Różnice są

bardzo nieduże, emocje
będą do końca!

 

 

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy

Bajeczne widoki
na polskim

Spiszu
Nowy, czwarty już quest na

Zamagurzu Spiskim
prowadzi od Łapszanki
na Kuraszowski Wierch,

a wędrówce jego trasą
towarzyszą cudowne

widoki na polskie i
słowackie pasma górskie.

Polecamy gorąco!
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Zobacz więcej i pobierz quest »

Questy na
rowerowe

święto
Światowy Dzień Roweru,
przypadający 3 czerwca,
został zainaugurowany

przez Narody Zjednoczone
przed dwoma laty. Zresztą
- święto świętem, a "bajka"

zawsze warto dosiąść!
Questów rowerowych

mamy już 30 - dziesięć z
nich opisaliśmy w artykule,
żeby ułatwić Wam wybór.

 

 

Przeczytaj więcej »

Nadchodzi Dzień
Dziecka

1 czerwca jak co roku
swoje święto będą
obchodzili najmłodsi. Jeśli
z tej okazji planujecie
zabrać je na wycieczkę,
polecamy quest w
lubuskim "Dawne gry i
zabawy podwórkowe".

 

 

Pobierz quest »

Ankieta
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W jakim
kierunku dalej

rozwijać
questy?

Prosimy o Twój
głos!

Wciąż jeszcze zależy
Wam na naszych

głosach w tej ankiecie!
Interesuje nas Wasza

opinia i pomysły na sposób
działania programu
Questy-Wyprawy
Odkrywców i jego

finansowanie. Wypełnijcie
teraz!

 

 

Kliknij, by wypełnić ankietę

Czy wiesz, że...

Mamy kolejne
ulepszenia

W naszym serwisie
internetowym

questy.com.pl pojawiły się
kolejne zmiany mające

uczynić ją jeszcze bardziej
praktyczną dla

użytkowników. W części
są one odpowiedzią na

obecną sytuację
związaną z epidemią

koronawirusa.

 

 

Zobacz więcej  »

Mamy nadzieję, że newsletter Ci się podoba! Jeśli masz do niego uwagi, pisz na adres
info@questy.com.pl.
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Nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości?
W każdej chwili możesz się wypisać - klikając tutaj.
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