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Drodzy Questowicze,

Jest koniec października, ze względu na epidemię czas już
najtrudniejszy. My jednak mamy dla Was nową porcję questów,
wśród nich jeden quest wirtualny, oraz zapowiedzi kolejnych
wypraw odkrywców, które rychło będą dostępne dla Was
wszystkich! Życzymy Wam zdrowia oraz wytchnienia od
trudnych spraw - i mamy nadzieję, że do urzeczywistnienia tych
życzeń spacery trasami questów okażą się bardzo przydatne!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Questy
Wirtualna
zabawa na czas
pandemii
Mamy dla Was coś, co
znów pozwoli Wam
poznać skarby Polski
bez wychodzenia z
domu! Zapraszamy na
wirtualną przygodę w
Rabce-Zdroju, jednym z
najważniejszych polskich
kurortów górskich!
Jest to już czwarty
wirtualny quest - i
prawdopodobnie nie
ostatni!

Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST »

Quest z artystą
plastykiem
Makowice na ziemi
Świdnickiej są ojczyzną
znakomitego
niemieckiego mistrza
pędzla, Wolfganga von
Websky'ego.
Zapraszamy na wycieczkę
po jego inspirującym
mieście!

Zobacz więcej i ruszaj na quest »

Z wizytą u
Rzędziana
Rzędzian z Trylogii
Henryka Sienkiewicza był
"starostą na Wąsoszy", a
twórcę inspirował
prawdziwy szlachcic - ten
sam, który poprowadzi
Was questem pieszym
po swoim ojczystym
Wąsoszu i który zaprasza
Was na quest rowerowy
po gminie Wąsosz!

Zobacz fotorelację z
inauguracji questów! »

Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUEST w
Chłopach »

Aktualności
Pomorskie
elektrownie
wodne
Przypadające w przyszłym
roku 700-lecie Straszyna
zostało uczczone
powstałym na tę okazję
questem - inaugurującym
wielomiesięczne obchody
tej ważnej rocznicy. Quest
można już przechodzić w
aplikacji, lada dzień
dostępna będzie też
ulotka! Bawcie się dobrze
na szlaku elektrowni!

Zobacz więcej i ruszaj na quest ze
smartfonem! »

Częstochowa
dalej rymuje!
Seniorzy z dzielnicy
Wyczerpy-Aniołów
imponują nam
niewyczerpaną energią!
Okazuje się, że wkrótce
będzie tam nie jeden, a
dwa questy! Drugi będzie
o tematyce
przyrodniczej. Zapraszam
y Was do obejrzenia
krótkiego materiału
telewizyjnego oraz

Zobacz materiał w TV Orion »

przeczytania artykułu
prasowego.

Questions - 16.
etap
Zaskakujecie nas
szybkością odpowiedzi - o
zwycięstwie w ostatnim
etapie zdecydowała
jedna minuta!
Konkurs wchodzi na
ostatnią prostą - zostały
już tylko cztery etapy! Dziś
o 20:30 opublikujemy już
16. zdjęcie-zagadkę!

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

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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