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Przekazujemy Państwu katalog wycieczek na 2020
rok. Znajdują się w nim propozycje wycieczek dla
grup przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży.

- Jedna wycieczka, kilka
atrakcji, korzystna cena
- Wszystkie atrakcje pod
dachem, wycieczka udana

Program każdej wycieczki dostosowany jest do wieku,
zainteresowań grupy. Można wybrać propozycje z dowolnego programu i połączyć według własnego klucza, a my
chętnie odpowiemy na Państwa zainteresowanie.
Północna Jura położona na terenie Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd oferuje duże możliwości dla edukacyjnych
wycieczek dla dzieci i młodzieży.

mimo niepogody
- Opieka nad grupą
na miejscu w Żarkach
- W razie konieczności
prowadzimy grupę od
atrakcji do atrakcji
- W przypadku dużych
grup, następuje wymiana
między atrakcjami
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Kolorowy świat
małego kucharza
- Skąd się bierze mąka i kasza w kuchni? Dowiedz się tego
w jedynym multimedialnym Muzeum Dawnych Rzemiosł
w Starym Młynie w Żarkach. Daj się zaskoczyć interaktywnym zabawom. Spróbuj mielenia na żarnach, robienia
kaszy. Załóż worek, jak prawdziwy młynarz. Poznaj zboża,
rodzaje mąki i co się z nich robi.
- W Kulinarnym Klubie Maciejówki
zrób kolorowe szaszłyki, kluski
śląskie lub pierogi. Poznaj podstawowe techniki kucharskiego fachu.
Na deser udekoruj babeczki bitą
śmietaną, słodkim sosem i kolorową posypką.

czas:

5 godz.
wiek:

6 – 15 lat
termin:

całoroczna
grupa:

do 55 os.
cena:

- Pamiętaj, że kulinarne zajęcia
wymagają czystych rąk, dlatego w
ramach warsztatów plastycznych

48 zł/os.
rezerwacje:

690 070 772
609 989 464

wykonaj pachnące mydełko.
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Pakiet czterech
atrakcji

- Odkryj tajemnice dawnych rzemiosł: szewstwa, bednarstwa,
kołodziejstwa, piekarstwa i młynarstwa w Starym Młynie.
Pomogą w tym autentyczne maszyny i narzędzia, ale z dawką
multimedialnych prezentacji, gier i interaktywnych zabaw m.in.
z mieleniem zboża.
- Poznaj sposoby wytwarzania słodyczy. Przekonaj się, jakie
cuda można wyczarować z płynnego cukru. Obserwuj i smakuj,
a co najważniejsze sam własnoręcznie wykonaj lizaka na pamiątkę w
czas:
Manufakturze Hokus Pokuss.
5 godzin

- Kto nie lubi prawdziwej włoskiej
pizzy? W Przystani Leśniów pod
czujnym okiem szefa kuchni każdy
samodzielnie zrobi pizzę. Dostajesz
ciasto i ulubione dodatki do wyboru.
W cenie soczek oraz przygotowany
włoski specjał do zjedzenia.

wiek:

3 – 17 lat
termin:

całoroczna
grupa:

do 55 os.

- W klimatycznych salach spróbuj
zabawy z naturalnymi materiałami:
sianem, wikliną, brzozą. Do wyboru
szereg warsztatów, z których największym powodzeniem cieszy się ten z
wytwarzaniem zwierzaków z siana.

ATUTY:

lizak,
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cena:

57 zł/os.
rezerwacje:

690 070 772
530 815 045
730 950 551
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W krainie mleka,
wełny i mąki

- W Zagrodzie Maciejówka w Ostrowie k. Żarek „namaluj”
obraz z filcu lub zwierzątko 3D z wełny czesankowej.
Dowiedz się, skąd bierze się wełna, co znaczy gręplować
i jak pracuje się na wrzecionie.
- Przeżyj niesamowitą przygodę przenosząc się w czasie
w Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn. Poznaj pracę
młynarzy, odkryj tajniki przemiału
ziaren. Zobacz tradycyjne metody
czas:
4 godz. 30min.
mielenia zboża i spróbuj własnych
sił przy żarnach. Autentyczne
wiek:
urządzenia i multimedialne pre3 – 15 lat
zentacje.
termin:

- Poznaj Zagrodę Jurajski Koziołek
i stado przyjaznych kóz. Spróbuj
sił w dojeniu i stań oko w oko
z człowiekiem zwanym serowarem. Dowiedz się, jaki powstają
sery i produkty z mleka.
Na pamiątkę zrób własnoręcznie
ozdobionego koziołka.
Jest i niespodzianka! Tylko tu
spróbujesz kakao na kozim mleku!

ATUTY:zne miejsca
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całoroczna
grupa:

do 55 os.
cena:

49 zł/os.
rezerwacje:

690 070 772
609 989 464
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Ale Jazda!
Gaziki i Kultura…
- Najpierw historyczna jazda w czasie, czyli multimedialna
wystawa rzemiosł w Starym Młynie. Poznaj młynarstwo,
piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, szewstwo. Przekonaj
się, o czym „rozmawiają” bułki w piecu i dlaczego pomocnik
młynarza nie miał lekkiego życia?
- Do tego jurajskie safari, czyli podróż gazikami – oryginalnymi militarnymi pojazdami po jurajskich bezdrożach. Bunkry,
zabytkowe stodoły, judaika, w tym największy kirkut na Jurze,
przejazd przez rzekę. Trasa opatrzona oryginalnym komentarzem przewodnika.
Do wyboru warsztaty:
- W ArtWarsztaty zgłębiaj tajemniczą
metodę EBRU. Przy pomocy farb rozprowadzonych na wodzie przenieś na
papier niepowtarzalne wzory i kształty
powstałe na powierzchni wody. EBRU
jest dla wszystkich!
- W Kampus Eureka poznaj prace
mistrzów grafiki, zaprojektuj i drukuj
na torbach wzory. Praca metodą
sitodruku na matrycach zaczerpniętych z filmów, gier komputerowych,
przyrody, czy stylistyki etno.
- Najsłodszy warsztat na Jurze mieści
się w Manufakturze Słodyczy Hokuss
Pokus. Wykonaj własnoręcznie lizaka
i zabierz go ze sobą!
TAT!!!
TKOWY WARSZ
WYBIERZ DODA
s.
/o
zł
zł/os.
• Sitodruk - 30
wodzie Ebru - 22
• Malowanie na czy - 13 zł/os.
dy
Wytwarzanie sło

ATUTY:
storię na żywo
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• możliwość

czas:

2 godz. 30min.
wiek:

7 – 19 lat
termin:

całoroczna

przejazd gazikami
zależny od pogody
grupa:

do 55 os.
cena:

28 zł/os.
rezerwacje:

690 070 772
887 803 303
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Jurajscy
odkrywcy
- Odkryj Jaskinię Głęboką w Rezerwacie Przyrody Góra
Zborów. Spaceruj w podziemnej krainie. Poznaj genezę
jaskini, zobacz bogatą szatę naciekową. Przejdź przez labirynt korytarzy! Dowiedz się, co kiedyś ludzie robili w jaskini
i jak chroni się ją dzisiaj?
- Jurajska przygoda musi być bezpieczna. O tym najlepiej
wiedzą ratownicy Jurajskiej Grupy GOPR. Spotkaj się z
nimi twarzą w twarz, zadaj pytania
i poznaj techniki ratowania ludzi.
czas:
Podczas multimedialnej prezentacji
4 godz.
dowiesz się o zasadach bezpiewiek:
czeństwa, na żywo zobaczysz
7 – 19 lat
sprzęt służący jurajskim ratownikom.
termin:
- Stuletni młyn z białego jurajskiego kamienia w Żarkach poruszy
wyobraźnię. Odkryj tajemnice
dawnych rzemiosł, spróbuj sił na
żarnach. Filmiki, prezentacje, gry
pozwalają lepiej poznać młynarstwo i nie tylko, bo o swoich
tajemnicach opowiadają i kołodziej
i szewc. Na pamiątkę sakiewka
pełna zboża.

ATUTY:jskiej Grupy
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od 15.IV
do 31.X

grupa: do 55os.
(podział grupy
między Jaskinią
Głęboką i GOPR)
cena:

36 zł/os.
rezerwacje:

690 070 772
730 702 056
Uwaga: Zabierz ciepłe ubranie!
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Fit i Eko
na Jurze
- Profesjonalny kucharz poprowadzi Live Cooking.
Zdradzi tajniki branży gastronomicznej i opowie, jak funkcjonuje restauracja… od kuchni. Stwórz niepowtarzalną
pizzę na obiad z fit dodatkami i zrób na deser sałatkę
z cytrusów z sosem karmelowo-miętowym.
- Zdrowy styl życia, to również ruch. Integracyjne zajęcia
zumby i spacer Nordic Walking po
ścieżkach wzmocni kondycję
czas:
5 godz.
i pozwoli nacieszyć się jurajskimi
wiek:
widokami.
13 – 19 lat

Zapytaj!
entacji o sieci
Możliwość prez
stycznych!
produktów tury turystyki!
iar
ym
w
Praktyczny

termin:

marzec
- październik
grupa:

do 55 os.

cena:

55 zł/os.
rezerwacje:

690 070 772
887 803 303
Polecana dla szkół branżowych
o kierunkach: turystycznym,
gastronomicznym, hotelarskim,
dietetycznym, sportowym!
Pokażmy jak wykorzystać turystyczny potencjał jurajskiej gminy.
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Kreatywnie!
Osikowe wiórki
i świeczki babeczki

- Co to jest drzewo osikowe? Skąd się biorą osikowe wióry?
Zanurz się w kolorowy świat dekoracji w Osikowej Dolinie
w Koziegłowach. Poznaj piękną polską tradycję tworzenia z
drzewa osikowego. Podczas zajęć dowiesz się o jej pochodzeniu, legendach z nią związanych, ale przede wszystkim poznasz
warsztat i obróbkę wiórka. Ważne! To ekosurowiec, bezpieczny
dla alergików.
- Wykonaj własnoręcznie osikowe
kwiaty, biżuterię, bajkowe postacie.
Świetnie z wiórek wyglądają wielkanocne lub bożonarodzeniowe ozdoby! Dekorację zabierasz ze sobą jako
pamiątkę! Pamiętaj, proces tworzenia
jest bezpieczny, a stopień trudności
dopasowany do wieku uczestnika.
- Przekonaj się, że Twoja wyobraźnia
jest niczym nieograniczona. Wykonaj
w pracowni ArtWarsztaty w Żarkach
oryginalną świeczkę w kształcie
babeczki, która wygląda jak pyszny
deser. Będzie to twórcza zabawa,
która pachnie cynamonem i lawendą.

czas:

4 godz. 30min.
wiek:

6 – 19 lat
termin:

całoroczna
grupa:

do 55 os.
Uwaga!

Osikowa dolina
do 100 osób
cena:

49 zł/os.
rezerwacje:

535 595 695
787 264 228
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Edukacyjna Przygoda
Pod Skałką
- Wybierz się do prawdziwej wiejskiej zagrody w Przybynowie.
Sprawdź, skąd się bierze mleko w ramach warsztatów edukacyjnych. Odkrywaj tajemnice natury, poznawaj techniki dojenia
i smakuj krowiego mleka. To nie koniec atrakcji. Zobaczysz
i dotkniesz narzędzia do wyrobu masła. Zabawę kończy quiz.
Jak będziesz uważać, to bez kłopotu odpowiesz na mleczne
pytania.
- Interesujesz się zwierzętami? To super! Odwiedź największy
zwierzyniec w województwie śląskim. Spotkanie z kozami,
owcami, kucami, osłami, danielami,
alpakami, lamą, kangurem, czy wielbłądem ubarwione jest opowieścią
czas:
o życiu naszych kopytnych przyjaciół.
4 godz.
- Oprócz warsztatu, spotkania ze zwiewiek:
rzętami czeka na Ciebie jeszcze podróż
3 – 13 lat
w świat tradycji, dawnego budownictwa. Jak kiedyś mieszkano na wsi?
termin:
Czy każdy miał swój pokój? Co to jest
kwiecień
babcine łóżko, i czy żelazko ma duszę?
- październik
Przekonasz się sam zaglądając do
Miniskansenu Wsi Jurajskiej, czyli dawgrupa:
do 300 os.
nego jurajskiego drewnianego domu.
Jest i szansa na spotkanie kowala
w drewnianej kuźni.
cena:
47 zł/os.
- Szalej do woli na dmuchanych zamkach, trampolinach i na tyrolce
w parku Kraina Dzieci Marzeń.
rezerwacje:
501 154 921
Nie zabraknie Ci energii! Pakiet
669 002 565
obejmuje watę cukrową dla każdego
info@agroskalka.pl
uczestnika i zupę pomidorową.

ATUTY: wiejskiej

awdziwej
• przygoda w pr
Skałką”
Zagrodzie „Pod
rmienia zwierząt
• możliwość ka
dzictwo
• poznajesz dzie
jurajskiej wsi

HIT!
ojenia
si
L e kc ja d
y Marcy
e j k row
n
z
sztuc

:
A
K
Z
C
E
I
C
WY
WEHIKUŁ CZASU
NA JURAJSKIM SZLAKU
- Tylko tutaj zamienisz się w rycerza lub damę dworu. Żarecki
Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku przenosi do średniowiecza.
Odkryj, co dawniej jadano, odwiedź kata i medyka, spróbuj
pisać gęsim piórem, jak średniowieczny skryba. Sprawdź, czy
rycerstwo to lekki fach. Kim była dama serca? Przymierz zbroję,
dawne nakrycia głowy i zasiądź na królewskim tronie. Masz
swoje królestwo na wyciągnięcie ręki!
- Wykonaj tunikę, a na niej zaprojektuj swój herb. Tylko u nas
poprzez zabawę dowiesz się, czy herb
przydawał się na polu bitwy? Czy
czas:
znakomici rycerze mogli obyć się bez
3 godz.
herbu?
- Z mroków średniowiecza przenosisz
się do czasów współczesnych. W Kampusie Eureka w Żarkach poznasz tajniki, o jakich ludziom nie śniło się przed
wiekami. Załóż na rękę po warsztatach
własnoręcznie wykonaną bransoletkę
światłowodową! W praktyczny, szybki
sposób doświadczysz, jak rozchodzi
się światło? Co żyje w kałuży? Spróbujesz ugiąć światło w strumieniu wody,
powtarzając doświadczenia Tyndalla.
Warsztat „Bransoletki światłowodowe”
można zastąpić: „Gluty i ciecz nienewtonowska” lub „Świat w UV”.

ATUTY: wiedzę
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• zabieramy
bransoletkę

wiek:

6 – 19 lat
termin:

całoroczna

grupa:

do 55 os.
cena:

52 zł/os.
rezerwacje:

603 770 627
731 926 776
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