Kierunek

Atrakcje

2 lipiec

Ogrodzieniec

Oprócz zwiedzania zamku cofniemy się w czasie aby
zamienić się w średniowiecznych krawców – czekają na nas
warsztaty tworzenia toreb bawełnianych.

3 lipca

Jurapark Krasiejów

Wraz z przewodnikiem zwiedzimy park stworów jurajskich i
jako młodzi archeolodzy zagłębimy się w ich świat.
Wprowadzi nas do tego film w kinie 5D.

4 lipca

Chorzów

Dzień zaczynamy od wizyty u naszych futrzastych (i nie
tylko) przyjaciół w ZOO. Pod okiem przyrodnika poznamy
okazy zwierząt, które się tam znajdują. Następnie szybciutko
przemkniemy tunelem czasu do skansenu aby zaraz po jego
zwiedzeniu uczestniczyć w warsztatach z filcowania.

5 lipiec

Olszowa

Zwiedzimy Park Miniatur Sakralnych, potem udamy się na
warsztaty mydlarskie, aby na końcu wybawić się co nie
miara w Bajkowym Sadzie.

6 lipiec

Leśny Park
Niespodzianek
Ustroń

Kolejny dzień na łonie natury! W parku skupimy się na
poznawaniu zwierząt drapieżnych oraz na własne oczy
przekonamy się o ich możliwościach podczas pokazu
sokolników.

Data

Kierunek

Atrakcje

Osikowa Dolina
Koziegłowy

Osikowa Dolina to słynna w całej Polsce pracownia
nowoczesnej obróbki drewna osikowego. Spędzimy tam
cały dzień na warsztatach z wiórkarstwa, poznając jak
niesamowite rzeźby można tworzyć z tak niepozornego
drewna.

Kopalnia Luiza w
Zabrzu

Z łona natury schodzimy wprost pod ziemię – przejdziemy
zabytkowym szlakiem górniczym, posłuchamy opowieści
legendarnego Skarbnika, aby na końcu przeistoczyć się
w prawdziwego górnika podczas warsztatów „Strefy
działania”

Pszczyna

Dzień zaczniemy w zagrodzie Żubrów. Następnie
wybierzemy się do Muzeum Wsi Pszczyńskiej, gdzie pod
okiem pszczelarzy odbędą się warsztaty bartnicze. Dzień
zakończymy na spacerze po Ogrodach Kapiasa.

Agroskałka
Przybynów

„Skąd się bierze mleko?” – pod takim tytułem odbędą się
nasze kolejne warsztaty w zwierzyńcu skansenu wsi
jurajskiej. Dzień spędzimy aktywnie na terenach
historycznego gospodarstwa.

Żory

Wycieczkę zaczniemy w żorskim Muzeum Ognia. Stamtąd
przejdziemy do westernowego Miasteczka Twinpigs, gdzie
spędzimy czas na zabawie i zajęciach aktywizująco warsztatowych z animatorami.
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