Zapraszamy na kamienno-piaskową przygodę do Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej
2015 roku. Przygotowaliśmy ofertę pobytową, dzięki której poznacie skarby naszej
miejscowości – piaskowce i kamienie oraz przeżyjecie przygody rodem z epoki
kamienia łupanego.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
Piaskowy zawrót głowy – warsztaty artystyczne z wykorzystaniem lokalnych
zasobów naturalnych – piasku i kamienia, do wyboru 1 z 5 warsztatów








Pachnące mydełka
Ramki/kartki piaskowe – zdobienie ramek lub kartek metodą scrapbookingu
Dekoracyjne lampiony – dekorowanie szklanych lampionów
Mini ogródki skalne – usypywanie warstw kolorowego piasku i wykańczanie roślinami zielonymi
Kamienne malowanki – malowanie wybranych bajkowych motywów wsi na puzzlach – dla
najmłodszych
Modelarstwo – samodzielne składanie modelu auta 3D jaskiniowców (dzieci powyżej 8 lat)
Piaskowe świece żelowe – samodzielne wykonywanie kolorowych świeczek w szklance (powyżej 8 lat)

- Gry terenowe – edukacja w formie aktywnej zabawy (dla dzieci powyżej 8 lat)
- Olimpiada Flintstonów – gry (m.in. Mega Chińczyk, Wielkie Memory, Mega Klasy, Bierki), animacje i zabawy
integracyjne rodem z epoki kamienia łupnego, bańki mydlane, chusta animacyjna - min 20 osób
- Coś na ząb – podpłomyki na kamieniu robione słodzone lokalnymi przetworami
- „Spacer po dnie morza kredowego” nad ,,Szmaragdowe Oczko’’ z przewodnikiem bądź samodzielnie z
audioprzewodnikami.
- dodatkowo istnieje możliwość przygotowania miejsca na ognisko-grilla.
- Sklepik z pamiątkami.
Koszt udziału ustalany indywidualnie w zależności od liczebności grupy.
Zapytanie o wycenę prosimy kierować na: czaple@czaple.info
Liczebność grupy: 20-50 osób

Oferta dla grup studyjnych
- Prezentacja "Droga do sukcesu" - z której dowiedzcie się o naszych najciekawszych projektach, współpracy z
innymi instytucjami oraz firmami prywatnymi, drodze do najpiękniejszej wsi.
- Artystycznie z piaskiem i kamieniem – to oferta warsztatowa, przeprowadzamy wybrany 1 warsztat, do
wyboru:
 Piaskowe kartki okolicznościowe – tworzenie kartek na każdą okazję z wykorzystaniem elementów
scrapbookingu połączonego z lokalnymi kruszywami
 Mini ogródki skalne – usypywanie warstw kolorowego piasku i wykańczanie roślinami zielonymi

Biżuteria kamienna – tworzenie naszyjników bądź bransoletek przy użyciu sznurka i kamienia
 Piaskowe świece żelowe – tworzenie świec inspirowane wyglądem dna morza kredowego
 Peelingujące mydełka – własnoręcznie wykonywanie glicerynowych mydełek z drobnym piaskiem
peelingującym
- Gry terenowe – questy – edukacja w formie aktywnej zabawy
- Olimpiada Flintstonów – gry i zabawy integracyjne rodem z epoki kamienia łupanego
- coś na ząb: Podpłomyki na kamieniu robione słodzone lokalnymi przetworami
na specjalne życzenie przygotujemy ,,Ucztę Freda’’ czyli dwudaniowy obiad lub kiełbaski z grilla
- ,,Spacer po dnie morza kredowego’’ – wycieczka z przewodnikiem do kamieniołomu piaskowca.
Liczebność grupy: 15-50 osób
Koszt udziału ustalany indywidualnie.

Istnieje możliwość sporządzenia indywidualnej oferty dopasowanej do państwa
potrzeb i oczekiwań, doboru oferty z katalogu przedstawionego powyżej. Dla
chętnych zorganizujemy profesjonalną sesję zdjęciową w plenerze grupową lub
indywidualną w tematyce naszej wsi dodatkowo można skorzystać z noclegów .
KONTAKT:
Ewelina Szkutnik tel. 665 100 908
Marzena Szkutnik tel. 667 745 285
www.facebook.com/czaple.wies
www.czaple.info
www.facebook.com/PodBialaCzapla/

