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Drodzy Questowicze,
Pracujemy na najwyższych obrotach! Po przerwie wakacyjnej, na którą pozwoliła
sobie część z nas - na wspaniałej Łemkowszczyźnie, w Ropicy Górnej, którą
bardzo polecamy - pracujemy po godzinach, finalizując duże projekty i tworząc dla
Was zupełnie nowe trasy w ciekawych miejscach Polski. Odkrywamy ją razem z
Wami, dla nas to też wielka przygoda! Pozdrawiamy Was gorąco w hojnym
sierpniowym słońcu!

Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
11. etap
Questions
Ostatni etap stał dla nas
pod znakiem problemów z
działaniem Internetu, które
przydarzyły nam się
podczas wakacji na
pięknej Łemkowszczyźnie.
Wy za to byliście świetni gratulujemy wszystkim!
Dziś o 20:30 zapraszamy
na 11 etap konkursu.
Teraz już bez przeszkód!
Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Holender w
cieniu Ślęży
W Gogołowie pod
Świdnicą stoi doskonale
odrestaurowany wiatrak
typu holenderskiego!
Żeby tylko on! Jest też
drewniany kościół
gotycki, stary pałac w
ruinie i inne fascynujące
miejsca. Rozpoczęliśmy
prace nad questem w
Gogołowie. Oczkujcie
wieści o jego inauguracji!

Zobacz więcej »

Questowe
zagłębie na
ziemi
świdnickiej
Oprócz powyższego,
trwają prace nad dwoma
innymi questami w
powiecie świdnickim.
W Boleścinie ruszycie
trasą wzdłuż edukacyjnej
ścieżki przyrodniczej.
W Burkatowie i Lutomii
Górnej poznacie dzieje
wielkiej bitwy wojny
siedmioletniej.
Oba questy już wkrótce!

Fotorelacja warsztatów w Boleścinie »

Fotorelacja z warsztatów w Lutomii Górnej »

Questy
W Ojczyźnie
Pana Kleksa
Tego jeszcze nie było! W
gminie Rzekuń w powiecie
ostrołęckim powstał quest
rowerowy, którego trasa
liczy czterdzieści
kilometrów!
Jeśli lubicie dłuższe
wycieczki, polecamy tę
uroczą krainę, w której
odnajdziecie stary dwór,
głaz związany z królem
Batorym i dużo spokoju na
łonie przyrody.

Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST »

Orzeł i Reszka w
Buku
Taki tytuł nosi nowy quest
wielkopolski, w Buku pod
Poznaniem. To bardzo
stare, lokowane w
średniowieczu miasto
było ojczyzną Stanisława
Reszki, sekretarza
królewskiego i dyplomaty.
Zapraszamy do Buku na
wycieczkę ze Stanisławem
Reszką!
Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST »

Czy wiesz, że...
Skarby Górali finał!
Już we wrześniu dobiegnie
końca największy projekt
questowy w Polsce "Skarby Górali", w
ramach którego działać
będzie aż 50 questów.
Spodziewajcie się więc
kolejnych questów na
terenach małopolskich
górali!
Rozbudowana zostanie
również witryna, dzięki
czemu jeszcze lepiej
poznacie ich kulturę.

Ruszyły questy
w Czempiniu

Przejdź do witryny »

Sumienna praca została
nagrodzona. W Czempiniu
odbyło się uroczyste
otwarcie questów, w
którym prócz wybitnych
Questowiczy wzięli
udział burmistrz
miasta, członkowie
Stowarzyszenia Aktywna
Gmina Czempiń oraz
twórca questów, Krzysztof
Szustka z Fundacji
Calamita.

Zobacz relację »

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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