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Mamy za sobą tak intensywny sezon letni, że w jego trakcie
zawiesiliśmy wydawanie newslettera! O kilku z najważniejszych
wydarzeń tego czasu możecie teraz przeczytać - oraz obejrzeć
fotorelacje. Dużymi imprezami były Juromania z Questami,
Dolnośląski Weekend z Questami, finał projektu Skarby Górali.
Obecnie realizujemy dla Was cykl questów na Szlaku Wokół Tatr, w
Chojnowskim Parku Krajobrazowym na Mazowszu, na
Opolszczyźnie i w innych ciekawych miejscach.
Czas znów jest trudny dla nas wszystkich, w najbliższych
tygodniach nawet podróżowanie questami dla niektórych może być
uciążliwe. My jednak zachęcamy Was do aktywnego wypoczynku,
póki można, oczywiście z zachowaniem zasad postępowania
podczas pandemii. Ruch jest bardzo ważny dla zdrowia.
Zdrowia - tego przede wszystkim Wam dziś życzymy.
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Mamy rekord!
Dolnośląski Weekend z
Questami w Burkatowie
zapiszemy złotymi
zgłoskami w questowych
kronikach! Takiej imprezy
questowej jeszcze nie
było! Bawiliście się
wspaniale, a w trakcie
zabawy pobiliście rekord
Polski - do fotografii
zapozowało 209
miłośników questów!
Zobacz relację z
wydarzenia oraz
rekordową fotografię!

Zobacz relację z imprezy »

Zobacz REKORDOWE ZDJĘCIE »

Juromania za
nami!
Dziękujemy Wam za
wspólną zabawę na
zamkach Jury, za
maszerowanie questami i
uczestnictwo w
konkursach! Już wkrótce
nowa porcja nagród
powędruje do
wyróżnionych. A
Jurajskie Wyprawy
Odkrywców czekają na
kolejnych śmiałków.

Zobacz więcej i ruszaj na Jurę! »

Questions - 15
etap!
Zwyciężczynią II
kwartału konkursu,
podobnie jak w I
kwartale, okazała się
Cytrynq. Gratulujemy!
Rywalizacja o miejsca na
podium ciągle jest bardzo
zacięta! Dziś o 20:30
zapraszamy na 15 już etap
konkursu.

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy
Na rowerze
wokół Tatr
Szlak Wokół Tatr to
wielki projekt
Euroregionu Tatry, w
ramach którego powstała
licząca ponad 200 km
pętla biegnąca po obu
stronach granicy. Flagową
atrakcją Szlaku są trasy
rowerowe.
Nie mogło nas tam
zabraknąć! Już teraz
możecie ruszać na
pierwszy z trzech
questów na Szlaku
Wokół Tatr!

Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST po
torfowiskach »

Bałtyk w trzech
językach
Questy dotarły do
słynącej z piaszczystych
plaż gminy Mielno w
powiecie koszalińskim! Są
także w angielskiej i
niemieckiej wersji
językowej!
Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST w
QUEST w Mielnie »

Chłopach »

QUEST w Gąskach »

Ankieta
Paszport
Odkrywcy
Znacie je w dwóch
odmianach - jedna prawie
całe miejsce przeznacza
na pieczęci questowe,
druga jest bardziej
rozbudowana.
Która lepiej się sprawdza?
Zdajemy się na Was.
Zagłosujcie, to tylko
jedno kliknięcie!

Zagłosuj »

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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