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Drodzy Questowicze,
Mamy nadzieję, że wakacje szczęśliwie Wam upływają. Aby pomnożyć dla
Was atrakcje w kraju, owocnie pracujemy - questy rodzą się, jak grzyby po
deszczu! Staramy się informować Was o wszystkich nowych projektach, jeśli
jednak chcecie być na bieżąco - śledźcie nas także na Facebooku i

Instagramie. Przypominamy, że aby widzieć wszystkie nasze posty na FB, nie
wystarczy kliknąć "Lubię to", trzeba jeszcze nacisnąć przycisk "Obserwuj"!
Jeśli podoba Wam się ten newsletter, polecajcie go znajomym. W każdej
chwili można się wypisać. Będziemy też wdzięczni za wszystkie Wasze uwagi
dotyczące jego treści.
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Będzie quest w
Białej Wodzie!
Leżący w Pieninach
rezerwat Biała Woda to
jedno z najbardziej
malowniczych miejsc w
południowej Polsce.
Już wkrótce będziemy
mogli zaprosić Was na
trasę questową w tym
górskim raju!

Zobacz więcej »

Skarby Leśnego
Arboretum
Trwają prace nad questem
w Leśnym Arboretum
Warmii i Mazur w
Kudypach!
Zagadki czekać będą na
licznych ścieżkach
edukacyjnych
przecinających 16

hektarów kompleksu
leśnego.

Zobacz więcej »

10. etap
Questions
Pierwsze dwa etapy II
kwartału wygrała Cytrynq,
Gratulujemy!
Dziś o 20:30 zapraszamy
na 10 etap konkursu. Nie
będzie łatwo!

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy
Kraków na
sportowo
Od niedawna w Krakowie
możecie wskoczyć na
rower i popędzić trasą
questu o początkach
sportu w starej stolicy.
Jeśli mieszkasz w
Krakowie, bądź turystą w
swoim mieście, jeśli nie przybywaj do grodu Kraka!
Można wygrać drobne
nagrody. Polecamy!
Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST »

Drugi quest w
Czempiniu
"W poszukiwaniu skrzypka
i dudziarza" to kolejny
quest prowadzący po
gminie Czempiń,
opowiadający o
bogatych tradycjach
muzycznych tego
regionu.
Tym razem - dla
miłośników przejażdżek
rowerowych.
Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST »

Czy wiesz, że...
Mówili o nas w
TVN
18 lipca w "Dzień Dobry
TVN" zajmowano się
questami. Mówił o nich
Wojtek Kreft, autor
zaprzyjaźnionego,
świetnego bloga
podróżniczego Dziecko
w Podróży.
Zapraszamy do obejrzenia
nagrania!

Kręci nas
Częstochowa!

Zobacz nagranie na stronie TVN »

Zachęcamy także do
obejrzenia materiału
regionalnej TV Orion.
Dotyczy on powstającego
questu w dzielnicy
Częstochowy:
Wyczerpach-Aniołowie. To
miejsce o bardzo ciekawej
historii!

Przeczytaj więcej o
queście »
Zobacz nagranie »

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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