Pałacyk w Muchowie

Pobyt 1-dniowy
cena – od 42 zł za osobę
oferta dla szkół i grup zorganizowanych

Cena zawiera:
•

opiekę animatorów

•

wycieczkę pieszą na Wygasły Wulkan - Czartowską Skał

•

zajęcia (jedne do wyboru):
- warsztat wyplatania z wikliny
- gra terenowa "Zaginiony skarb rycerza Krzysztofa Czarnego"

•

korzystanie z infrastruktury ośrodka - plac zabaw, ścieżka edukacyjna w parku
wokół ośrodka, wiata turystyczna, boisko do gry w piłkę siatkową świetlica, sala
wykładowa, sala zabaw, chusta Klanza, stół do tenisa

•

Turniej kulinarny

Master Chef lub „Mydlana Iluzja”, pokazy i zabawy z

tęczowymi ogromnymi bańkami mydlanymi,

•

Ognisko z pieczeniem kiełbasek lub obiad
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PROGRAM
9:00

Przyjazd grupy do Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu Pałacyk
w Muchowie.

9:10 – 10:20

Wycieczka piesza lub autokarowa na Wygasły Wulkan - Czartowską Skałę.
Spacer przeplatany będzie słowem zaczerpniętym z dawnych legend o
wulkanicznym wzniesieniu.

10:30

Powrót do ośrodka CEEiW – Pałacyk w Muchowie.

10:40 – 12:40

Warsztaty - jeden do wyboru:
- nauka wyplatania z wikliny – techniki są dostosowane do każdego wieku.
Wyplatanie daje dużo satysfakcji, uspokaja i usprawnia manualnie, a także
ćwiczy umiejętności koncentracji. Każdy uczestnik pod okiem instruktora, tworzy
własny produkt użytkowy.
- gra terenowa "Zaginiony skarb rycerza Krzysztofa Czarnego” ze słodką
nagrodą dla uczestników. Gra odbywa się na terenie kompleksu pałacowoparkowego wzdłuż ścieżki edukacyjnej, a polega na podziale grupy w
kilkuosobowe zespoły, które po otrzymaniu wskazówek, np. mapy, kompasy,
lornetki, apteczki, liny itp. wykonują liczne ciekawe, integrujące zadania
sprawnościowe oraz umysłowe, co ostatecznie doprowadza do zaginionego
skarbu.

12:40 – 13:10

Korzystanie z infrastruktury ośrodka – (plac zabaw, park wokół ośrodka,
wiata, boisko do gry w siatkówkę, stół do tenisa, świetlica, sala wykładowa, sala
zabaw) zajęcia z animatorem z wykorzystaniem chusty Klanza.

13:15 – 13:00

Turniej kulinarny Master Chef lub „Mydlana iluzja” pokazy i zabawy z
ogromnymi, tęczowymi bańkami mydlanymi.

13:05 – 14:30

Ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill pod wiatą - zależnie od warunków
pogodowych.

14:30

Wyjazd grupy.
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Dodatkowe udogodnienia:


1 opiekun na 15 uczestników gratis



Wyżywienie na ognisko gwarantuje CEEiW

Pałacyk w Muchowie (kiełbasa, bułka,

ketchup/musztarda, napój), ognisko przygotowują pracownicy CEEiW oraz gwarantują kije do
smażenia


zamiast ogniska istnieje możliwość przygotowania dla grupy drugiego dania z kompotem



możliwość modyfikacji i dostosowania programu wycieczki do indywidualnych potrzeb grupy
(po wcześniejszym uzgodnieniu)



na terenie całego obiektu można korzystać z WiFi



bezpłatny parking
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