
 
Kolonie letnie w najstarszych górach w Polsce,  
w krainie Zbója Madeja, latających czarownic i magii ! 
 
 

 
 
 
 
Terminy:   I.   04.08 - 11.08.2016  .... 1059 PLN 
                    II.   16.08 - 23.08.2016  .... 1059 PLN 
 
 

                          w G                                 
 

 Zakwaterowanie 
                                                                   Mieszkać będziecie w Gospodarstwie Agroturystycznym, zarządzanym przez 
                                                                                przesympatyczną Panią Terenię, która z pewnością postara się, abyście się u Niej dobrze czuli. 
                                                                                Gospodarstwo położone jest w otulinie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego, 
                                                                                otoczone z każdej strony pięknym, malowniczym terenem wolnym od zanieczyszczeń, 
                                                                                czystymi rzekami gdzie żyją raki, ekologiczną enklawą, w której można obcować z przyrodą. 
                                                                                Śniadka ma sprzyjający wypoczynkowi klimat, można przyjrzeć się tu rękodzielnictwu, 
                                                                                wypiekowi chleba w piecach glinianych, odwiedzić pszczelarzy, zobaczyć jak w starym młynie 
                                                                                kosztem rzeki miele się ziarno na mąkę i podziwiać folklor. Stanowi również świetną bazę 
                                                                                wypadową w różne zakątki Gór Świętokrzyskich. 
                                                                                Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 i 6 osobowych z łazienkami. Na miejscu jadalnia,  
                                                                                świetlica z TV i DVD, sala gier z bilardem i stołem pingpongowym, plac  zabaw, miejsce na ognisko,     
                                                                                boisko sportowe.  Do Waszej dyspozycji będzie też nowoczesny plac zabaw, mieszczący się w  
                                                                                pobliżu miejsca zakwaterowania: ważki równoważne, zjeżdżalnie, huśtawki, zjazd linowy i tor  
                                                                                przeszkód 
                                                                               
Wyżywienie 3 pyszne posiłki  dziennie + podwieczorki, przygotowywane pod okiem Pani Tereni –  od kolacji pierwszego dnia pobytu do śniadania 
ostatniego dnia pobytu + suchy prowiant na drogę powrotną do domu 
                                                                             
Program pobytu 
 

Sekcja Czarownic  

 spotkanie z wiedźmą Zielichą – warsztaty zielarskie przykraszone szczyptą magii. W trakcie pobytu każda pretendentka do tytułu Świętokrzyskiej  
 Czarownicy wykona własny zielnik. 

 robimy latające miotły - w tym celu udajcie sie na spacer do lasu w poszukiwaniu odpowiednich materiałów potrzebnych do ich produkcji: gałęzie, 
kije. W wyrobie tych niezbędnych atrybutów każdej czarownicy pomoże wszystkim Najmilsza pod słońcem czarownica Terenia  i zbój Juryś. 

 wyścigi na miotłach, pierwsze próby latania. Dla zwycięzców nagrody 

 Sabat na górze czarownic – zdobycie Łysej Góry  - to tu kiedyś rojnie zlatywały się czarownice, .... i kto wie może w trakcie Waszej wizyty 
czarownice powrócą...musicie bacznie się rozglądać wspinając się na szczyt. A może wypatrzycie je na Gołoborzach skalnych, największych w Polsce, 
które będziecie mieli okazję tu podzwiać 

 podczas zajęć plastycznych wykonacie stroje czarownic własnego pomysłu. Najlepsze stroje zostaną nagrodzone podczas Sabatowiska 
Sekcja Zbójów 

 O czym każdy zbój wiedzieć powinien, czyli historia najsłynniejszego zbója Gór Świętokrzyskich, Madeja, co to jest madejowe łoże.  
Quiz z nagrodami  

 własnoręcznie wykonujemy maczugę i trójząb czyli atrybuty szanującego się zbója i jego kompana diabła.  

 co w trawie piszczy czyli spotkanie z wiedźmą Zielichą – warsztaty zielarskie, porady, jak wykonać własny zielnik. W trakcie pobytu każdy zbój 
weźmie wspólnie z czarownicami, udział w konkursie na najładniejszy własnoręcznie wykonany zielnik 

 Zbójowanie podczas Sabatu na górze czarownic - zdobycie Łysej Góry -  konkursy sprawnościowe, polowanie na czarownice, odkryjecie też 
tajemnice Klasztoru  Św.Krzyż, który znajduje się na samym szczycie Łysej Góry 
 
Sabatowisko  przy ognisku wraz ze szkoleniem na czarownicę i zbója świętokrzyskiego, jest też oczywiście  taniec na miotłach,  
a na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty czarownic i zbójów, po Sabatowisku dyskoteka. 
 
Nie samym zbójowaniem i czarowaniem człowiek żyje  

 jako, że będziecie spędzać wakacje w najstarszych górach w Polsce, które są rajem dla miłośników paleontologii, zapraszamy Was na warsztaty 
paleontologiczne do Geoparku w rezerwacie Wietrznia, w czasie których poznacie walory geologiczne tych terenów, dzięki modelom dawnych 
żyjących tutaj organizmów dowiecie się jak wyglądał świat  lagun, raf i głębokich ciepłych mórz przed milionami lat , na warsztatach praktycznych 
poznacie tajniki szlifowania skał, stworzycie swoje talizmany, które zabierzecie ze sobą jako pamiątkę z wakacji, a na koniec niesamowita atrakcja 
Podróż do wnętrza ziemi Kapsułą-Symulatorem 5D 

 zapraszamy Was do Parku Jurajskiego w Bałtowie, gdzie wraz z kilkudziesięcioma dinozaurami i innymi prehistorycznymi stworzeniami 
(rekonstrukcje naturalnej wielkości) udacie się w  podróż w czasie poprzez okresy geologiczne od kambru do dziś, dodatkową atrakcją będzie śledzenie 
naturalnych tropów dinozaurów w bałtowskim wąwozie. Następnie w Oceanarium przeniesiecie się w świat podwodnego życia ogromnych gadów 
żyjących tysiące lat temu. W ZOO Safari, które zwiedza się  amerykańskim schoolbusem, można zobaczycie ponad 300 sztuk zwierząt m.in: żubry, 
wielbłądy, lamy, muflony, alpaki, dzikie owce kameruńskie, antylopy nilgau, strusie afrykańskie, daniele, jelenie europejskie i angielskie, bydło zebu, 
hucuły i in.  Na zakończenie wizyty w Parku Jurajskim strzelanie z łuku i zabawa na nowoczesnym placu zabaw: huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, 
przeplotnie, będzie możliwość odkopania ukrytego w piasku szkieletu straszliwego T-rexa, sfotografowania się w paszczy „bestii”  

 pojedziecie na wycieczkę do Kielc – najważniejszego miasta regionu świętokrzyskiego, gdzie oprócz spaceru po urokliwym Starym Mieście, 
zobaczycie rzadkie gatunki ptaków w Bażanciarni, poczujecie się jak grotołazi zwiedzając trzy jaskinie: Odkrywców, Prochownia i Szczelina w 
rezerwacie geologicznym Kadzielnia 
 
 
 
 

        

      B I U R O   P  O D R Ó Ż Y
 

 

 

 

 
 
 
 

                              



- 2 - 
 
 

 z wizytą na Zamku Królewskim w Chęcinach przepięknie położonym wysoko na wzgórzu. Aby podziwiać Chęciny i okolice z zamku, trzeba 
najpierw wdrapać się tam po niezliczonej ilości, krętych schodów, ale widoki Wam to wynagrodzą, a poza tym b ędąc na Zamku poczujecie się jak 
dawni jego zacni mieszkańcy, czyli  Królowa Bona i Król Łokietek. Wejdziecie na wieżę, sprawdzicie stan skarbca, przymierzycie zbroję rycerską,  
a na koniec będzie okazja, aby dać się zakuć w dyby , zrobić sobie pamiątkowe zdęcia i czekać na uwolnienie przez kolegów. 

 wodny relaks w Aqua Parku czarownice nie tylko latają na miotłach, ale również pływają,  a zbóje pewnie chętnie ślizgiem ze zjeżdżalni do basenu 
wpadną  

 ponieważ będziecie mieszkać w gospodarstwie agroturystycznym, spróbujecie swoich sił  w wypieku chleba, będziecie wyrabiać masło w maselnicy, 
podpatrzycie jak gospodyni robi biały ser i konfitury, ale przedtem odwiedzicie prawdziwy, stary młyn, w którym mieli się ziarna na mąkę, a potem to już 
sama przyjemność, czyli degustacja świeżo upieczonego chlebka posmarowanego pysznym wiejskim masełkiem i słodziutkimi konfiturami i oczywiście 
białego sera , pychota!!!! 

 będziecie mieli okazję podglądania zwierząt żyjących w gospodarstwie agroturystycznym oraz prac gospodarskich m.in. karmienie zwierząt, dojenie 
krowy, czyszczenie pomieszczeń, w których żyją zwierzęta itp. 

 kolejna miła atrakcja to przejażdżki na kucyku, który jest mieszkańcem tego gospodarstwa 

 wycieczka piesza: poznajmy okolicę 

 dzień zabaw integracyjnych Chińskie posągi, Uczucia, Prezenty, Klamerki, Kolorowy Detektyw, Bandera, Mumia,Rzut gumowym butem, Gąsienica, 
Skakanka, Rzuty piłką do kosza, Rzuty lotką, Dwa w jednym, Skojarzenia, Rymowanki, Gwiazda Skojarzeń, Sylaby, Kalambury 

 dzień sportu: rozgrywki i turnieje - ringo, freesbe, bilrad, bad binton,  ping pong, siatkówka i piłka nożna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport 
Przejazd autokarem z klimatyzacją, wyjazd z Poznania, zbiórka o godz. 7.45 ul. Zwierzyniecka, parking przed Starym ZOO. 
Planowany wyjazd godz. 8.00. 
Planowany powrót do Poznania w ostatnim dniu turnusu o godz. 19.00. 
Wyjazdy z innych miast oraz antenki (realizowane autobusem, busem lub PKP pod opieka konwojenta przy min. 8 osobach) w szczegółowym rozkładzie jazdy na stronie 
www.skipper.poznan.pl 

 
Świadczenia zawarte w cenie 
 

● przejazd autokarem  
● 7 noclegów  
● wyżywienie   
● zajęcia programowe zawarte w programie pobytu  
● opieka doświadczonej kadry pedagogicznej,  
● ubezpieczenie NNW 10.000PLN – TU SIGNAL IDUNA 

 
Cena nie zawiera 
● dopłat y do wyjazdu z innego miasta 
● dopłaty do ubezpieczenia obejmującego koszty rezygnacji z imprezy lub zmiany terminu w wys. 3% ceny imprezy (ubezpieczenie takie można wykupić w terminie do 3 dni 
od daty zawarcia umowy) 

 
 

Co zabrać na wyjazd 
 
●  należy zabrać ze sobą legitymację szkolną, strój kąpielowy, klapki, krem ochronny, nakrycie głowy, wygodne obuwie, kurtkę nieprzemakalną, mały podręczny plecak, 
kieszonkowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży „SKIPPER” Poznań ul. Św. Marcin 29/4 tel. 61 661-33-34, 61 851-95-93 
 

http://www.skipper.poznan.pl/

