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Drodzy Questowicze,
Najważniejszym dla nas wydarzeniem ostatnich dni jest wprowadzenie nowego
stopnia Odznaki PTTK Questy-Wyprawy Odkrywców - o czym przeczytacie w
Aktualnościach. Powstał też jednak szereg nowych questów! Szlak Wokół Tatr,
Szlak Elektrowni Wodnych na Raduni... Inne nowe questy znajdziecie na naszej
stronie internetowej już teraz, za to w grudniu oczekujcie kolejnych questów na
jurajskich szlakach!

Podczas Black Week przypominamy Wam też, że możecie wspierać questy bez
ponoszenia kosztów, o czym też przeczytacie w Aktualnościach. Z góry
dziękujemy!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Questy
Czas na Szlak
Wokół Tatr!
Questy rowerowe na
Szlaku są już w komplecie!
Ruszajcie w trasy i weźcie
udział w konkursie!

Po torfowiskach wokół Tatr

Drogą żelazną wokół Tatr
Dołącz do KONKURSU! »
Spiski szlak wokół Tatr

Na kolejowych
szlakach
Czy wiecie, że wczoraj był
Dzień Kolejarza?
Z questami możecie
uczcić to piękne święto w
wielu miejscach Polski - na
Mazowszu, w
Wielkopolsce, Małopolsce,
na Dolnym Śląsku.
Polecamy te malownicze
opowieści o jednym z

największych wydarzeń w
dziejach cywilizacji!
Zobacz więcej i ruszaj na QUESTY! »

Pierwszy quest
w Straszynie
Quest Straszyn - szlakiem
elektrowni wodnych już
możecie przechodzić z
ulotką i aplikacją.
Straszyn to malownicza
miejscowość leżąca w
dolinie Raduni. Znajdują
się tam trzy zabytkowe
elektrownie wodne.

Ruszaj na QUEST! »

Aktualności
Nowe odznaki
questowe!
Stało się! Po około roku od
wprowadzenia pierwszych
odznak - przedstawiamy
Odznakę PTTK QuestyWyprawy Odkrywców w
stopniu dużym!
Zapraszamy do poczytania
o niej i czekamy na
pierwszych podróżników,
którzy zdołają po nią
sięgnąć! :)
Zobacz NOWE ODZNAKI! »

Wspieraj questy
za darmo!
Aby questów było więcej,
można sfinansować je
poprzez FaniMani.pl, nie
ponosząc przy tym
żadnych kosztów!
Wystarczy zainstalować
"przypominajkę", która
pozwoli Ci podczas
zakupów w sieci oddawać
średnio 2,5% ich wartości
na konto Fundacji Mapa
Pasji, współtwórcy
programu QuestyWyprawy Odkrywców!

Wspieraj nas przez Fundację Mapa Pasji »

Questions - 18.
etap
Konkurs wchodzi na
ostatnią prostą, a różnice
punktowe w ścisłej
czołówce stawki maleją!
Zapraszamy dzisiaj na
przedostatni etap
osiemnasty. O 20:30
bądźcie z nami!

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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