Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu
Pałacyk w Muchowie

Wycieczka 5-dniowa
cena od 369 zł za osobę

Cena zawiera:


4 noclegi w pokojach 3,4,5,6-osobowych



wyżywienie - 3 posiłki i podwieczorki (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja)



opiekę animatorów



wycieczka piesza na Wygasły Wulkan - Czartowską Skałę



warsztaty wyplatania z wikliny



warsztat pszczelarski



gra terenowa "Zagubiony skarb rycerza Krzysztofa Czarnego"



Kulinarny Turniej MasterChef lub „Mydlana iluzja” pokazy i zabawy z tęczowymi, ogromnymi
bańkami mydlanymi



korzystanie z infrastruktury ośrodka - plac zabaw, park wokół ośrodka, wiata, palenisko na ognisko,
boisko do gry w piłkę siatkową, świetlica, sala wykładowa i dyskotekowa, sala zabaw, chusta
Klanza, stół do tenisa



ognisko z pieczeniem kiełbasek



wycieczka rowerowa, nauka korzystania z kijków nordic walking



zwiedzanie nowoczesnego obiektu geologicznego – Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie



warsztaty samodzielnego wykonywania pizzy wraz z jej konsumpcją w Galerii Pod Aniołem w
Dobkowie



dyskoteka
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PROGRAM
I DZIEŃ:
9:30 – 10:30

Przyjazd grupy, zakwaterowanie, zapoznanie się z obiektem

10:30 – 13:00

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

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:30

Czas wolny, odpoczynek po obiedzie

14:30 – 17:00

Warsztaty 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

17:00

Podwieczorek

17:15 – 19:00

Zabawy integracyjne z animatorem i 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

19:00 – 21:00

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

21:00 – 22:00

Toaleta wieczorna

22:00

Cisza nocna
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II DZIEŃ:
8:00 – 8:30

Toaleta poranna

8:30 – 9:15

Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę

9:15 – 17:30

Wycieczka autokarowa do nowoczesnego obiektu edukacji geologicznej –
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie mieści się największa
w Polsce platforma imitująca trzęsienie ziemi. Jest to szczególne miejsce,
w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, oparty
na wizualizacjach cyfrowych

z bogatą ekspozycją minerałów, makietą

przepływającej rzeki czy wulkanów występujących na świecie. Następnie pobyt
i warsztaty samodzielnego przygotowania i wypieku pizzy w galerii „Pod
Aniołem” w Dobkowie poprowadzi Pani Bogusia Rudnicka z rodziną. Warsztaty
w malowniczej wsi Sudeckiej położonej na granicy Gór i Pogórza Kaczawskiego
w dolinie rzeki Bukownicy, która w 2015 r. została ogłoszona Najpiękniejszą
Wsią Dolnośląską.
17:30 – 18:00

Czas wolny, odpoczynek

18:00 – 19:00

Kolacja

19:00 – 21:00

Gry i zabawy z animatorem na terenie ośrodka

21:00 – 22:00

Toaleta wieczorna

22:00

Cisza nocna
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III DZIEŃ:
8.00 – 8.30

Toaleta poranna

8.30 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 12.00

Zajęcia z instruktorem – nauka budowy szałasów i stosów ogniskowych, nauka
rozpoznawania kierunków świata przy użyciu elementów przyrody, a także
nauka wiązania węzłów – stawianie czoła wyzwaniom, które mogą być pomocne
w życiu codziennym np. podczas wyjazdu letniego pod namiot czy wycieczkę
w góry

12:00 – 14:00

Wycieczka rowerowa „Przygoda kołem się toczy”. 10 km trasy turystyczno –
krajoznawczej

Szlakiem

Wygasłych

Wulkanów.

Na

trasie

przejazdu

przemierzanie niezwykłych atrakcji przyrodniczych i ciekawych elementów
krajobrazu, dotarcie do wyjątkowych punktów na danym terenie – I grupa.
Nauka korzystania i chodzenia z kijkami nordic walking – II grupa.
Następnie grupy dokonują zamiany aby każda grupa skorzystała z w/w
programu.
14:00 – 15:00

Czas wolny, odpoczynek

15:00 – 17:00

Warsztaty pszczelarskie - uczestnicy pod okiem zawodowego pszczelarza
rozbierają makietę ula na czynniki pierwsze, poznają zwyczaje pszczół, ich rolę
w środowisku i zwyczaje. Zajęcia zakończone konsumpcją pszczelich
produktów

17:00 – 19:00

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

19:00 – 19:30

Kolacja

19:30 – 21:00

Gry i zabawy integracyjne z animatorem na terenie ośrodka

21:00 – 22:00

Toaleta wieczorna

22:00

Cisza nocna
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IV DZIEŃ:
8.00 – 8.30

Toaleta poranna

8.30 - 9.15

Śniadanie

9.15 – 12.15

Zajęcia ekologiczne – warsztaty twórczego recyklingu

12:15 – 13:30

Zajęcia z animatorem i 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

13:30 – 14:00

Obiad

14:00 – 16:00

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, intrygujące zespół zadania
sprawnościowe oraz umysłowe, co ostatecznie doprowadza ich do skarbu
16:00

Podwieczorek

16:15 – 17:30

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, poszukiwanie punktu 51 °N; 16 °E,
zwiedzanie lodowni oraz aromaterapia pod dostojną Lipą Anną – największą lipą
szerokolistną na Dolnym Śląsku mierzącą 26 m wysokości i mierzącą 7,5 m
w obwodzie pnia.

17:30 – 18:30

Kolacja

19:00 – 21:30

Dyskoteka – zabawa taneczna przy użyciu projektora Just Dance

21:30 – 22:00

Toaleta wieczorna

22:00

Cisza nocna
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V DZIEŃ:
8.00 – 9.00

Toaleta poranna

9.00 – 9.45

Śniadanie

9:30 – 11:00

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, zajęcia
z animatorem

11:00 – 12:30

„Mydlana iluzja” pokazy i zabawy z ogromnymi, tęczowymi bańkami mydlanymi

12:30 – 13:00

Pakowanie, wykwaterowanie

13:00 – 13:30

Obiad

13:30

Wyjazd grupy

Dodatkowe udogodnienia:


1 opiekun na 15 uczestników gratis



możliwość modyfikacji programu wycieczki po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem
celem jej dostosowania do potrzeb grupy



na terenie całego obiektu można korzystać z WiFi



bezpłatny parking



rowery, kaski, kamizelki wykorzystywane podczas wycieczki rowerowej gwarantuje CEEiW
Pałacyk



wszystkie materiały i narzędzia do przeprowadzania zajęć gwarantuje CEEiW Pałacyk w
Muchowie
WAŻNE: w przypadku grup nie posiadających własnego transportu podczas trwania
wielodniowego pobytu, do przyjętej wyceny należy doliczyć 500 zł od grupy za przejazd na
trasie Muchów – Dobków - Muchów drugiego dnia pobytu
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