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2 lub 3 dniowa
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z
Kaszubami: naszą kulturą, językiem, kuchnią. Ciekawy program
i aktywny wypoczynek w sercu Szwajcarii Kaszubskiej z
pewnością pomoże dzieciom w poznawaniu świata i innych
regionów Polski.

Program wyjazdu 3-dniowego obejmuje m. in.:
spotkanie z leśniczym i spacer Wdzydzką
Ścieżką Przyrodniczą
zwiedzanie jednego z największych
Skansenów w Polsce i uczestnictwo w 2
lekcjach muzealnych
warsztaty plastyczne (rzeźbienie w gipsie)
dyskotekę
wejście na Wieżę Widokową we Wdzydzach
ognisko z kiełbaskami i spotkanie z
kaszubską gawędziarką
zabawę w nocnych łowców
gry i zabawy na świeżym powietrzu

Cena obejmuje:
 Nocleg (pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe)
 Wyżywienie (3 posiłki dziennie i podwieczorek)
 Ciekawy i dostosowany do wieku dzieci program wraz
zajęciami praktycznymi
Koszt zielonej szkoły:

3 dniowej (2 noclegi) – 220 zł*
4 dniowej (3 noclegi) – 365 zł*

(1 opiekun na 15 osób jest bezpłatnie)
Oczywiście istnieje możliwość zamówienia samego osobodnia (noclegu i
posiłków) a dodatkowe atrakcje można rezerwować indywidualnie.
* przy grupie minimum 35 osobowej, w przypadku mniejszej grupy koszt zielonej szkoły
może ulec zmianie; są to ceny brutto na 2015 r.
Dodatkowo:
- Rejsy statkiem po jeziorze
- Aqua Centrum w Kościerzynie
- Dzień o charakterze survivalowym
- Wypiek drożdżówek od czerwca
- Wycieczki autokarowe po Kaszubach i Trójmieście
- Pokaz tresury psów

Program wyjazdu 4-dniowego obejmuje m. in.:
spotkanie z leśniczym i spacer Wdzydzką
Ścieżką Przyrodniczą
całodniową wycieczkę po Kaszubach:
Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana,
Szymbark, Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie, Skansen Parowozów
w Kościerzynie
zwiedzanie jednego z największych
Skansenów w Polsce i uczestnictwo w 2
lekcjach muzealnych
warsztaty plastyczne (rzeźbienie w gipsie)
dyskotekę
wejście na Wieżę Widokową we Wdzydzach
ognisko z kiełbaskami i spotkanie z
kaszubską gawędziarką
zabawę w nocnych łowców
gry i zabawy na świeżym powietrzu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK

