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Drodzy Questowicze,
Jesteście spragnieni wakacyjnych przeżyć? Po przerwie na pandemię
pracujemy ze zdwojoną siłą, aby ukończyć rozliczne projekty questowe!
Działamy w Karkonoszach, na Jurze, w Wielkopolsce, na Mazowszu, na
Podlasiu, w nadchodzących tygodniach zasypiemy Was też nowymi questami
góralskimi! Atrakcji na pewno nie zabraknie!

Bądźcie aktywni, zapraszajcie znajomych do zabawy, dzielcie się wrażeniami
na stronie grupy Questy - Polska nieznana w zagadki ubrana, obserwujcie
nasz fanpejdż na Facebooku, oznaczajcie nasz profil na Instagramie - i
piszcie do nas w razie potrzeby, zawsze postaramy się pomóc!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Konkurs
wkroczył w
drugą fazę
Pierwszy etap II kwartału
wygrała Cytrynq,
zwyciężczyni I
kwartału. Gratulujemy!
Dziś o 20:30 zapraszamy
na 9 etap konkursu
Questions.
Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy
Wyprawy pod
Śnieżką
W Karkonoszach trwa
akcja
#WeekendBezŚnieżki.
Karkonoski Park
Narodowy zachęca do
poznawania innych
Śnieżka atrakcji
Karkonoszy. Jest ich
naprawdę multum. Park

zaprasza na trzy questy
pod Śnieżką!

Zobacz więcej i RUSZAJ QUESTAMI »

Na profil Parku »

Wracamy do
chojnowskiego
lasu
Ruszyły prace nad nowymi
questami przyrodniczymi
we współpracy z
Chojnowskim Parkiem
Krajobrazowym. Będzie o
mazowieckiej faunie i
florze, na ścieżkach
tematycznych, w leśnych
uroczyskach, wśród
pomników przyrody, a
także cennych zabytków.
Jeśli podobało Wam się w
Zimnych Dołach,
zdecydowanie polecamy!

Zobacz więcej »

Questy w
Czempiniu
W wielkopolskim mieście
Czempiń znajdziecie
imponujący barokowy
pałac rodziny Szołdrskich i
inne zabytki. A wkrótce
także - quest
historyczny! Po
okolicach Czempinia
będzie z kolei prowadził
quest rowerowy!
Zobacz więcej »

Czy wiesz, że...
Questy to
darmowe bilety
Już do dwóch placówek w
Polsce za okazaniem
ulotki questowej można
wejść za darmo. Muzeum
Kultury Ludowej w
Sidzinie zaprasza na
quest znajdujący się na
jego terenie. Muzeum
Ziemi Miechowskiej
zapewnia zaś darmowy
wstęp jako nagrodę za
ukończenie questu.

Przejdź do questu w Sidzinie »

Przejdź do questu w Miechowie »

Ankieta
Jakich questów
jest za mało?
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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