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Nastał sezon wakacyjny.
W związku z tym zachęcamy Was wszystkich do podróżowania trasami
questowymi i radości, jaka powinna płynąć z ruchu na świeżym powietrzu!
Odkrywajcie skarby, dzielcie się wrażeniami i zdjęciami lub filmami z tras na
mediach społecznościowych, oznaczajcie nas w swoich postach.
Zachęcamy Was również do obserwowania naszego fanpejdża - przycisk o
tej funkcji znajdziecie u góry obok przycisku polubienia, który sam w sobie
może nie wystarczyć, byście byli na bieżąco z naszymi działaniami.
Tym z Was, którzy akurat nie mogą wyruszyć w trasę, polecamy nowy
quest wirtualny, zapoznający z kwitnącą krainą Górali Białych, zwanych
także Łąckimi.
Życzymy Wam bezliku niezapomnianych wrażeń!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Zamykamy
pierwszy kwartał
To już ostatni, siódmy etap
pierwszego kwartału
konkursu Questions. A to
oznacza pierwsze
nagrody do rozdania!
Prowadzi Cytrynq, z dużą
przewagą, ale na dalszych
miejscach jest ciaśniej.
Czas na rozstrzygnięcie życzymy powodzenia dziś
o 20:30!

Questy

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Quest wirtualny
u Górali Białych
Tereny zamieszkane przez
Górali Białych - na
pograniczu Beskidu
Wyspowego, Sądeckiego i
Gorców - nie bez powodu
noszą miano krainy
sadów. Słyną one ze
wspaniałych owoców i
ich przetworów, a
prawdziwie legendarny
status ma łącka
śliwowica. To jednak nie
jedyne skarby tych gór!

Ruszaj na wirtualną trasę! »

Quest jest już dostępny,
zapraszamy do zabawy!

Kolejny quest w
Karpaczu!
W sławnym
dolnośląskim kurorcie
górskim uruchomiliśmy
quest zatytułowany
"Karpacz aktywnie i na
sportowo".
Na drodze prowadzącej do
skarbu zapoznasz się ze
sportowym obliczem tej
perły Karkonoszy. Tobie
także posłuży ruch na
świeżym, górskim
powietrzu!

Zobacz więcej »

W ojczyźnie
Pana Kleksa
W gminie Rzekuń, z której
pochodzi m.in. Franciszek
Fiszer, powitała nas Grupa
Questomaniaków
"Zawisaki - Leśne
Stworki", po czym z
wielką energią zabrała się
za przygotowanie questu
w jej pięknych okolicach.

Zobacz więcej »

Quest już niedługo
będzie gotów - z
pewnością się nie
zawiedziecie!

Czy wiesz, że...
Trwa cykl
spotkań z
kulturą góralską
Od maja odbywają się
spotkania z
przedstawicielami różnych
grup górali
małopolskich, którzy
opowiadają widzom o
tradycyjnej muzyce,
kulinariach, ubiorach,
wierzeniach, rzemiośle i
pasterstwie i in..

Zobacz więcej »

Dołącz do tysięcy
widzów tego świetnego
cyklu, poznaj
małopolskich górali!

Ankieta
Jaka tematyka
questów Cię
interesuje?
Questy historyczne,
kulturowe, a może
przyrodnicze? Decyduj o
kierunkach rozwoju
questów!
Jedno pytanie - jedno
kliknięcie.

Kliknij, by odpowiedzieć

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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