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Chociaż nie wszystkie skarby są teraz dostępne, ciągle możecie
chodzić większością questów! Przypominamy o bardzo licznych
skarbach polskich górali, o których nie informowaliśmy we wrześniu ze
względu na bardzo napięty grafik. Zapraszamy też na nowe questy w
Górach Sowich i województwie lubuskim. W najbliższych tygodniach
spodziewajcie się kolejnych w Małopolsce - na Szlaku Wokół Tatr i w
Krakowie, a do tego w Częstochowie i na Dolnym Śląsku. Nie
zwalniamy!
Zmieniliśmy także adres naszej witryny na: https://questy.org.pl/, jako
że Wyprawy Odkrywców tworzą dwie organizacje: Fundacja Mapa
Pasji i Fundacja Calamita. Znajdziecie nas też jednak, wpisując do
wyszukiwarki stary adres z rozszerzeniem com.pl.
Życząc Wam ponownie dużo zdrowia, zachęcamy do ostrożnych
spacerów.
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Questy
Skarby gór w
komplecie
Po trzech latach pracy
dopięliśmy swego - od
niedawna możecie
chodzić trasami
pięćdziesięciu questów
na terenach
zamieszkanych przez
osiem małopolskich grup
górali.
Aby tak się stało,
musieliśmy w drugiej
połowie roku stworzyć
kilkanaście nowych
questów. Wkrótce
wszystkie będą dostępne
także w aplikacjach!

Zobacz więcej i RUSZAJ NA QUESTY »

Echa Wojny
Siedmioletniej
Pod Lutomią w Górach
Sowich bujna wyobraźnia
może uchwycić dźwięk
wystrzałów dziesiątek
tysięcy austriackich i
pruskich muszkietów. To w
tym miejscu w roku 1762
rozegrała się wielka bitwa
Wojny Siedmioletniej jednej z największych
wojen w historii Europy.

RUSZAJ NA QUEST »

Zapraszamy na quest w
Lutomii!

Na ziemi
międzyrzeckiej
Zapraszamy na nowy
quest w województwie
lubuskim - tym razem do
starej, malowniczej wsi
Bukowiec.
Poznajcie historię,
ciekawe zakątki i
tajemnice tego miejsca!
Zobacz więcej »
RUSZAJ NA QUEST »

Aktualności
Pucheroki
nadchodzą!
Jeśli nie wiesz, kim są
pucheroki, już wkrótce się
to zmieni! Rowerowy
quest w gminie Zielonki,
która słynie z tej pięknej
tradycji, już teraz jest
dostępny na naszej
stronie. Na dniach
poinformujemy, że
dostępny jest skarb. Już
teraz możecie ruszać do
Zielonek z aplikacją!

Zobacz więcej »

Questions - 17.
etap
Ostatni etap nie był łatwy dostaliśmy tylko 8
poprawnych
odpowiedzi!
Na trzy etapy przed
zakończeniem różnice
punktowe zmalały, emocje
będą do końca!
Zapraszamy dziś o 20:30
na 17. etap.

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Mamy nadzieję, że newsletter Ci się podoba! Jeśli masz do niego uwagi, pisz
na adres info@questy.org.pl.

Nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości?
W każdej chwili możesz się wypisać - klikając tutaj.
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