
Zielona Szkoła 

Kaszubskim szlakiem – program 3 dniowy

Kaszuby są uznawane za jeden z najatrakcyjniejszych turystycznych regionów Polski. Największe bogactwo to lasy,
jeziora z kompleksem Jezior Wdzydzkich - tzw. "Kaszubskie Morze", czyste powietrze, urozmaicona rzeźba terenu
i liczne zabytki. Ciągle żywe są tu tradycje kaszubskie, kultura: język, stroje, rękodzieło ludowe (ceramika, rzeźba,
haft, garncarstwo). I tego wszystkiego zakosztujemy podczas naszej kaszubskiej przygodzie! Zajrzymy do domu do
góry nogami, poznamy parowozy, kamienne kręgi i muzeum hymnu! 
Szwajcaria Kaszubska jest idealnym miejscem na aktywny, ciekawy wypoczynek.

Zakwaterowanie  

Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2, 3, 4 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym.

Pobyt zaczyna się obiadem a kończy śniadaniem wraz z suchym prowiantem.
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie + podwieczorek.
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Program zielonej szkoły

Dzień 1
zbiórka  pod  szkołą.  Wyjazd  grupy.  Przyjazd  do  ośrodka.  Zakwaterowanie.  Obiad.  Zwiedzanie  Muzeum
Etnograficznego we Wdzydzach.  Jest  to najstarszy w Polsce Skansen,  założony w 1906 r.  22-hektarowy teren
zachęca do nieśpiesznego spacerowania pośród zabudowań z Kaszub i Kociewia. Weźmiemy udział w tradycyjnych
wiejskich zajęciach, takich jak noszenie wody w nosidłach, mielenie zboża w żarnach, tłuczenie zboża w stępie,
pranie i maglowanie, tkanie szmaciaka, obróbka drewna. Poza tym czeka na nas zabawa i gry ludowe: chodzenie na
szczudłach, przeciąganie liny, toczenie obręczy, strzelanie z procy, drewniane zabawki. A na koniec weźmiemy
udział  w zajęciach warsztatowych do wyboru :  lekcja pisania gęsim piórem oraz gry i  zabawy ludowe, lekcja
muzyczna - muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe, toczenie naczyń na kole garncarskim, haftowanie.Powrót
do ośrodka. Kolacja. Gry i zabawy na boiskach sportowych.

Dzień 2
Śniadanie. Spotkanie z leśniczym i przejście Wdzydzką Ścieżką Przyrodniczą, zwiedzanie m. in. żerowiska bobrów.
Wejście na wieżę widokową przy Stanicy PTTK to atrakcja godna polecenia przede wszystkim ze względu
na fantastyczną lokalizację. Z mierzącego blisko 36 metrów obiektu można podziwiać całą panoramę jezior
wdzydzkich.  Obiad.  Warsztaty plastyczne do wyboru pośród -  rzeźba z  gipsu,  malowanie na szkle,  wycinanki
kaszubski,  skrzypce kaszubskie. Zabawy ruchowe i rozgrywki sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna).
Kolacja  przy  ognisku.  Niesamowita  zabawa  w  nocnych  łowców  –  nocny spacer  z  przewodnikiem po  Parku
Krajobrazowym, zabawa w szukanie nietoperzy, rozpoznawanie odgłosów zwierząt i ptaków.

Dzień 3
śniadanie  +  suchy  prowiant,  wykwaterowanie,  wyjazd  grupy  do  Centrum  Edukacji  i  Promocji  Regionu  w
Szymbarku – jednego z najatrakcyjniejszych miejsc na Kaszubach,  gdzie znajduję się najdłuższa deska świata,
„Dom do góry nogami”, Dom Sybiraka, bunkier z czasów II wojny światowej, stół Wałęsy, Małpi Gaj,  i wiele
innych ciekawostek. Wejście na wieżę widokową w Wieżycy tzw. „kaszubski Olimp”. Zobaczymy też Węsiory
czyli niezwykłe miejsce z tajemniczymi kamiennymi kręgami. Według kaszubskich legend ta nietypowa nekropolia
została zbudowana przez mitycznych przybyszów z północy – "Stolemów". Wyjazd grupy. Przyjazd pod szkołę w
godzinach późno-popołudniowych.
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Cena zawiera: Transport komfortowym autokarem, zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 i 5 os. z łazienkami, pełne
wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek + dodatkowy obiad w dniu przyjazdu), realizację programu, w tym
bilety wstępu i warsztaty edukacyjne, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW, opiekę przedstawiciela biura.

Dodatkowe informacje

– Koszt  zielonej  szkoły  kalkulowany  jest  indywidualnie,  w  zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego
programu i opcji. 

– Oferta jest przykładowa i istnieje możliwość jej modyfikacji, wtedy cena odpowiednio ulega zmianie.

– Kolejność zwiedzania jest przykładowa i może ulec zmianie.

– Cena  nie  zawiera  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji.  Koszt  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji
wynosi  15  zł.  Ubezpieczenie  jest  ważne  przy  udokumentowanej  chorobie  lub  innego  zajścia  nagłego
wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zostanie wykupione po wpłacie zaliczki za zieloną
szkołę wraz z otrzymaniem dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu imiennej listy uczestnika/ów wraz z
datą urodzenia

– Istnieje możliwość włączenia do programu innych atrakcji, np. wycieczki do Gdańska czy Malborka
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