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Drodzy Questowicze,
Wakacje dobiegają końca, ale Questy rozkręcają się jak nigdy! Już w najbliższych
dniach oddamy kilkanaście nowych tras w małopolskich górach, poprowadzimy
seminarium finalizujące ten góralski projekt (zgłaszajcie się do nas, jeśli chcecie w
nim uczestniczyć!), zorganizujemy dla Was weekend z questami w Świdnicy, a w
drugiej połowie września będziemy czekali na Was z nowymi questami jurajskimi na
imprezach Juromanii - święta Szlaku Orlich Gniazd. Przygotujcie się na kolejne
upominki i wielką porcję przygody w pięknych zakątkach Polski. Zapraszamy!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Skarby Górali finał!
Już 11 września
zapraszamy Was do
udziału w seminarium
kończącym największy
projekt questowy w
Polsce - "Skarby Górali",
w ramach którego
działać będzie aż 50
questów! A to oznacza
kilkanaście nowych

questów góralskich w
najbliższych dniach!

Przejdź do wydarzenia na Facebooku »

Dolnośląski
Weekend z
Questami
Zapraszamy 12 września
do gminy Świdnica! U
podnóża Gór Stołowych
czekają na Was nowe
questy, przejażdżki
łodzią, Kącik Małego
Questowicza, a nawet
bicie rekordu Polski w
liczbie miłośników questów
zebranych na jednym
zdjęciu!
Zobacz więcej »

Przybywajcie na
Juromanię!
Już w dniach 18-20
września odbędzie się
coroczne święto Szlaku
Orlich Gniazd. I my tam
będziemy, na różnych
imprezach jednocześnie,
czekając na Was z
ulotkami nowych
questów: Jurajskich
Wypraw Odkrywców, a
także z upominkami.
Czytajcie więcej w
zaproszeniu!
Zobacz więcej »

12. etap
Questions
Ciągle zaskakujecie nas
tym, jak dobrze
orientujecie się w
questowych trasach w
całym kraju.
Dziś o 20:30 zapraszamy
na kolejny, 12 już
etap konkursu.
Przedostatni w II
kwartale.
Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy

Białka
Tatrzańska już
questuje!
Baniuś, Stokuś i Termuś są
przewodnikami w
przyjaznym dla dzieci
queście na terenie
jednego z najpiękniejszych
podhalańskich kurortów.
Majestatyczne Tatry,
zabytkowa drewniana
architektura, luksusowe
termy "Bania" i historia
sukcesu turystycznej
miejscowości - gra jest
dostępna na ulotce i w
aplikacji!

Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST »

Wirtualna
Zawoja
Największa polska wieś,
Zawoja, leży u podnóża
Królowej Beskidów, Babiej
Góry, i jest głównym
ośrodkiem Górali
Babiogórskich. Jako wstęp
do podróży proponujemy
Wam niedługi quest
wirtualny, dzięki któremu
zobaczycie ułamek jej
piękna. A już na dniach
będą w Zawoi dwa nowe
questy w terenie!
Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST wirtualny »

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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