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WRZOSOWA
KRAINA

EDUKACJA I PRZYGODA
WE WRZOSOWEJ KRAINIE
Oferta zajęć dla grup szkolnych i przedszkolnych

Zapraszamy do korzystania z ofert wiosek tematycznych, zagród edukacyjnych
i ekomuzeów z terenu Wrzosowej Krainy. Oferty opierają się na lokalnych zasobach
i pasji mieszkańców, a poprzez warsztaty oraz zabawę
prezentują lokalne dziedzictwo tego regionu.
Co roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów korzysta
z oferty i liczba ta stale wzrasta.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO:
· zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych (od 15 do 50 osób)
· grup studyjnych, kolonijnych, Zielonych Szkół oraz ﬁrm, urzędów
(w ramach spotkań integracyjnych)
· rodzin i turystów indywidualnych

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
od 2 do 5 godzin zegarowych (Istnieje możliwość dopasowania oferty do potrzeb grupy)

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WARSZTATY:
· należy wybrać interesującą Cię ofertę, skontaktować się mailowo lub telefonicznie z podaną osobą
· dopasować zakres oferty do wieku uczestników
Aktualna oferta znajduje się na podanych stronach internetowych przy poszczególnych ofertach.
Za realizację warsztatów i pobytu w miejscowościach odpowiadają poszczególni organizatorzy.
Życzymy udanej przygody i wielu pozytywnych wrażeń w pięknych zakątkach Wrzosowej Krainy.
W publikacji przedstawiamy oferty trzynastu wybranych miejsc z obszaru Wrzosowej Krainy.
Pełną ofertę edukacyjną można znaleźć na stronach www.wrzosowakraina.pl
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EKOMUZEUM „MIODOWA PRZYGODA W ZGODZIE Z NATURA”

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne, które poruszają tematy ekologii, ochrony środowiska oraz natury.
Tematem przewodnim są pszczoły, miód, zboża oraz produkty lokalne. Podczas warsztatów pszczelarskich przedstawiana
jest specyﬁka pszczół i zdradzane ciekawostki o tych małych istotach i ich trudnej pracy. Na zbożowych, przekazywane są
najważniejsze i najciekawsze informacje o zbożach, których nie zobaczy się w mieście. To idealna okazja, by poczuć się
jak mali rolnicy. Recyklingowe warsztaty są odpowiedzią na panującą na świecie sytuację dotyczącą gospodarki odpadami,
pokazywane jest, jak dobrze segregować śmieci, co robić, żeby dbać o środowisko i o naszą piękną planetę.
Dotarcie do najmłodszych jest dla nas szczególnie ważnym zadaniem, ponieważ uważamy, że dzieci są naszą przyszłością.

Oferta dla grup szkolnych:
WARSZTAT PSZCZELARSKI
warsztat edukacyjny – teoria przy zastosowaniu pomocy edukacyjnych tj. prezentacja mul medialna, ﬁlmy edukacyjne
prezentacja o miodach i ich właściwościach
zestaw do wykonywania świec z wosku pszczelego z koronką / Model puzzle 3D - składanka owad / Koło wiedzy (opcjonalnie)
poczęstunek na bazie produktów lokalnych
wizyta maskotki w klasie i możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia
1,5 – 2 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

27 zł/os. (przy grupie 15-25 os. z opiekunami w siedzibie Ekomuzeum, przy warsztatach wyjazdowych – grupa do 30 os.)

WARSZTAT ZBOŻOWY ,,NIOSKI Z WIOSKI”
prezentacja o zbożach: ziarna, kasze, mąki
szycie kurek - zabawka ruchowo-sensoryczna
krzyżówka z nagrodą / Koło wiedzy - opcjonalnie
poczęstunek na bazie produktów lokalnych
1,5 – 2 godz.
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pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

27 zł/os. (przy grupie 15-25 os. z opiekunami w siedzibie Ekomuzeum, przy warsztatach wyjazdowych – grupa do 30 os.)

LEKCJA PRZYRODY WE WRZOSOWEJ KRAINIE – „MALOWANIE NA BRZOZIE”
prezentacja o drzewach – rodzime i inwazyjne gatunki drzew, Natura 2000, parki przyrodnicze, karta pracy
Koło Wiedzy / Model puzzle 3D - składanka owad – opcjonalnie
własnoręczne wykonywanie ozdoby do domu - malowanie farbami akrylowymi na drewienkach brzozy,
które są odzyskiwane z warsztatów stolarzy w naszej okolicy
pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

1 – 1,5 godz.

22 zł/os. (przy grupie 15-25 os. z opiekunami w siedzibie Ekomuzeum, przy warsztatach wyjazdowych – grupa do 30 os.)

WARSZTAT RECYKLINGOWY „ŚMIECI SEGREGUJEMY, ZIEMIĘ URATUJEMY!”
warsztat edukacyjny- prezentacja dotycząca segregacji śmieci i ochrony środowiska
autorska gra praktyczna „Akcja segregacja” – wykorzystanie drewnianych eko-coinów i pojemników do
sortowania na bazie autorskiego scenariusza Ośrodka Edukacji
karta pracy o recyklingu / Przyrodnicze koło wiedzy z nagrodami – opcjonalnie
1 – 1,5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

18 zł/os. (przy grupie 15-25 os. z opiekunami w siedzibie Ekomuzeum, przy warsztatach wyjazdowych – grupa do 30 os.)
Uwaga. Istnieje możliwość dojazdu do grupy- wtedy do ceny warsztatu doliczana jest opłata za dojazd.

Warto zobaczyć w okolicy:
-

Quest – Wyprawa Odkrywców „Drzewa w parku w Chocianowie” (1 km)
Quest – Wyprawa Odkrywców „Uroczysko Czarne Stawy” (2 km)
Zagroda Edukacyjna „Świerkowe Zacisze” ( 7 km)
Szklary Dolne – Osada Strażacka (11 km)
Ranczo Szalony Koń (12 km)

KONTAKT:
Fundacja Wrzosowa Kraina
Ośrodek Edukacji Regionalnej we Wrzosowej Krainie
ul. Trzebnicka 7a-7b, lok 4/2, 59-140 Chocianów

500 206 128 lub 76 818 45 41
fundacja@wrzosowakraina.pl
WrzosowaKraina

Przykładowe odległości od nas:
Przemków (17 km)
Polkowice (17 km)
Chojnów (18 km)
Lubin (25 km)

Miłkowice (32 km)
Bolesławiec (35 km)
Złotoryja (36 km)
Legnica (37 km)

Głogów (37 km)
Kunice (46 km)
Jawor (56 km)
Wrocław (113 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.wrzosowakraina.pl
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KONRADÓWKA – ROGATA WIES
Bycza przygoda na dolnoslaskiej wsi

Zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne na bliskie spotkanie w prawdziwym gospodarstwie rolnym
ze zwierzętami, tymi z rogami, ale też i z długimi uszami. Turyści indywidualni też znajdą tu coś dla siebie.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
gra terenowa „Rogatym szlakiem”
wizyta w gospodarstwie rolnym „Zagroda Pod Byczym Rogiem”
Bycza Olimpiada na pastwisku – gry i zabawy integracyjne
Kącik Młodego Artysty – warsztaty tematyczne – jeden warsztat do wyboru: „Rogate wyklejanki”,
„Wykręcanie z siana”, „Pieczątka z natury”
Rogata Galeria Produktu Lokalnego
w ofercie przewidziany jest drobny poczęstunek
możliwość przygotowania i udostępnienia grilla, prowiant we własnym zakresie
w razie niepogody zajęcia odbywać się będą na świetlicy wiejskiej
3 – 4 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
Rogata Galeria Produktu Lokalnego (otwierana po uzgodnieniu telefonicznym)
quest „Rogatym Szlakiem” – edukacyjna gra terenowa
geoskrytki – międzynarodowa gra terenowa Geocaching
ścieżka dydaktyczna “Dawne zawody na wsi”
jaz na rzece Skora – punkt widokowy
zabytkowy kościół pw. św. Michała Archanioła
4

30 zł/os.

Warto zobaczyć w okolicy:
Park Zabytkowy w Piotrowicach (1 km)
Muzeum Regionalne w Chojnowie (3 km)
gra terenowa – Quest „Najazd Husytów na Chojnów” (3 km)
Baszta Tkaczy w Chojnowie (3,2 km)
Park Piastowski w Chojnowie (2,5 km)
Wioska Bociana (9 km)
Wioska Kolejarzy (12 km)

KONTAKT:
Konradówka 52,
59-225 Chojnów

603 355 437 - Urszula Pawlus
dolina.nadziei@onet.pl
Konradówka-Rogata Wieś

Przykładowe odległości od nas:
Chojnów (1 km)
Złotoryja (18 km)
Legnica (19 km)
Chocianów (21 km)
Bolesławiec (26 km)

Lubin (31 km)
Jawor (37 km)
Przemków (37 km)
Polkowice (38 km)
Jelenia Góra (54 km)

Głogów (58 km)
Wołów (69 km)
Zgorzelec (73 km)
Wałbrzych (76 km)
Wrocław (94 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.konradowka-piotrowice.pl
Certyﬁkat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi.
Oferta wsi dostępna również na portalu www.wioska-tematyczna.pl
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NIEDZWIEDZICE – WIOSKA BOCIANA
Skrzydlata przygoda

Niedźwiedzice to miejscowość, która zdobyła tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej roku 2017.
Jest to miejsce, gdzie do wypoczynku zachęca malowniczy krajobraz stawów hodowlanych, zielonych łąk, pól i lasów
poprzecinanych polnymi drogami. Dodatkowym atutem są spacerujące po łąkach bociany, które dodają uroku temu
zakątkowi. Bociany czują się tu jak przysłowiowe ryby w wodzie. Przechadzają się po łąkach, polach, przydomowych
ogródkach, nic nie robiąc sobie z sąsiada, jakim jest człowiek. W Niedźwiedzicach bociany są na wyciągniecie ręki:
można je zobaczyć spacerując, jadąc rowerem lub samochodem. Nie trzeba robić dalekich wycieczek, wystarczy
wyjrzeć przez okno. Tutaj, jak nigdzie indziej, wiadomo, że bociany dzieci nie przynoszą, ale za to przynoszą szczęście!

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
warsztaty artystyczne (ﬁlcowy bociek, sznurkujemy)
warsztaty kulinarne (bociania łąka, przyroda w kuchni)
Quest ”Przygoda z bocianem” – edukacyjna gra terenowa
Bocianie Igrzyska – gry i zabawy ruchowe
Skrzydlata Galeria - gadżety z bocianami, długopisy, linijki, piórniki, magnesy itp.
3 – 5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

30 zł/os. (przy grupach min. 15 osobowych)

Oferta dodatkowa:
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ognisko pod bocianim gniazdem
– zorganizowanie ogniska z kiełbaskami – dodatkowa opłata 5 zł/os.
spacer edukacyjny na stawy i bocianie łąki
– wycieczka na pobliskie stawy, gdzie oprócz bociana można zobaczyć: łabędzie, kaczki, czaple, żurawie itp.
możliwość zakupu karpia z miejscowej hodowli (w sezonie)
geocaching – w poszukiwaniu bociana
– zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą smar ona, odnajdywanie skrytek geocachingowych, znajdujących się
na terenie Niedźwiedzic – warsztaty pokazowe dla zainteresowanych

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
Quest „Przygoda z Bocianem”, „Bocianim Szlakiem”,
„Dolina Czarnej Wody” – edukacyjna gra terenowa z ulotką
lub aplikacją na smar on
Skrzydlata Galeria - pamiątki i bocianie gadżety
(otwarta po umówieniu telefonicznym)
ścieżka dydaktyczna „Szlakiem Bociana” (długość 1 km)
Bociania Trasa Edukacyjna
„Przysłowia i powiedzonka o bocianie” (6 km)
Warto zobaczyć w okolicy:
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” (3 km)
- Miłkowice – Wioska Kolejarzy (4 km)
- Muzeum Regionalne w Chojnowie (8 km)

KONTAKT:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice
Niedźwiedzice 23,58-225 Chojnów

Czatownia – miejsce obserwacji ptaków
Boćko-cykle – wypożyczalnia „bocianich” rowerów
(otwarta po umówieniu telefonicznym)
Wróbelkowo – ekspozycja budek ptasich
Geoart „Bociani Szlak” – 80 skrytek gry terenowej Geocaching
pomnik przyrody „Babcia”
piknik „Pod Bocianim Gniazdem” (co roku w V lub VI)

Konradówka – Rogata Wieś (10 km)
Głuchowice – Wioska Rzeźbiarska (17 km)
Zagroda Edukacyjna „Ogród Freya” (19 km)

604 178 247 - Agnieszka Babula
info@wioska-bociana.pl
Niedźwiedzice-Wieś Bociana

Przykładowe odległości od nas:
Chojnów (7 km)
Legnica (17 km)
Chocianów (25 km)
Złotoryja (26 km)
Lubin (30 km)

Bolesławiec (35 km)
Jawor (36 km)
Przemków (40 km)
Polkowice (43 km)
Lwówek Śląski (47 km)

Jelenia Góra (62 km)
Wołów (62 km)
Głogów (63 km)
Wałbrzych (75 km)
Wrocław (86 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.wioska-bociana.pl
Certyﬁkat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi.
Oferta wsi dostępna również na portalu www.wioska-tematyczna.pl
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MILKOWICE – WIOSKA KOLEJARZY
Kolej na przygode

Zapraszamy do kolejarskiej wioski dzieci z przedszkoli i szkół oraz wszystkich, nawet dorosłych miłośników
i pasjonatów kolejarstwa. Miłkowice to malownicza miejscowość z bogatymi tradycjami kolejarskimi, które kultywowane
są przez Stowarzyszenie ,,Kolejarz'' oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Nasze doświadczenie i pozytywne opinie
odwiedzających są gwarancją dobrej zabawy. U nas z pewnością nie będziesz się nudził.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
pogadanka edukacyjna „Z życia Kolejarza”
warsztaty artystyczne „Stuka, turkocze i puka”
wizyta w Izbie Pamięci „Kolejarz”
gra terenowa Quest „Szlakiem kolejarzy” lub „Historia z koleją w tle”
stylizowana Kolejarska Sesja Fotograﬁczna
sklepik z pamiątkami kolejarskimi
Olimpiada Wagoników – gry i zabawy integracyjne
przejażdżki ręczną drezyną
3 – 5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

35 zł/os. (przy grupie min.15 os.)/preferowane grupy 40-50 os.

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
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Izba Pamięci „Kolejarz” z pamiątkami i makietą dworca PKP w Miłkowicach (dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)
gry terenowe Questy – Wyprawy Odkrywców „Szlakiem kolejarzy” i „Historia z koleją w tle”
geocachingowy geoart „Lokomotywa”
ścieżka dydaktyczna „Historia z koleją w tle” na Skwerku Kolejarza
„Kolej Na Bieg” – bieg przełajowy (co roku w VI lub VII)
ścieżka edukacyjna „Stoi na stacji” – przy Szkole Podstawowej
Kolejowy Mural
tablica pamiątkowa poświęcona wszystkim pracownikom Węzła Kolejowego PKP w Miłkowicach
wiadukt kolejowy z pocz. XX w.

Warto zobaczyć w okolicy:
Wioska Bociana (3 km)
Głuchowice – Wioska Rzeźbiarska (14 km)
Zagroda Edukacyjna „Ogród Freya'' (24 km)
Rogata Wieś (12 km)

KONTAKT:
Stowarzyszenie „Kolejarz”
ul. Wojska Polskiego 77, 59-222 Miłkowice

76 887 12 22 lub 668 676 332
dyrektor@gokismilkowice.pl
Miłkowice - Wioska Kolejarzy

Do Wioski Kolejarzy można przyjechać pociągiem z:
Legnicy

Żagania

Bolesławca

Przykładowe odległości od nas:
Legnica (10 km)
Chojnów (14 km)
Lubin (26 km)
Złotoryja (26 km)
Jawor (28 km)

Chocianów (32 km)
Bolesławiec (40 km)
Polkowice (42 km)
Przemków (48 km)
Wołów (60 km)

Głogów (62 km)
Jelenia Góra (62 km)
Świdnica (64 km)
Wałbrzych (75 km)
Wrocław (81 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.wioska-kolejarzy.pl
Certyﬁkat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi.
Oferta wsi dostępna również na portalu www.wioska-tematyczna.pl
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BORÓWKI – WIOSKA DARÓW LASU
Lesne specjały i ziołowe smaki

Borówki to miejsce, w którym uczestnicy zajęć mogą spotkać się z darami runa leśnego oraz przydomowego
zielnika. Można wziąć udział w warsztatach zielarskich, w trakcie których sporządza się własne kompozycje lecznicze,
kosmetyczne lub kulinarne z przeróżnych ziół oraz wrzosu. Dodatkową atrakcją wioski tematycznej jest możliwość
pieczenia podpłomyków. To miejsce doskonałe do wypoczynku, pełne uroku, sprzyjające turystycznym wędrówkom
wokół stawów rybackich oraz rezerwatu przyrody „Torfowisko Borówki” i spacerów wśród otaczających przepięknych lasów.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
Pakiet: ZIELARSKI
Ziołowa gawęda – edukacyjny spacer po ziołowym ogrodzie z zielarką
– pogadanka o ziołach i ich zastosowaniu w życiu codziennym
warsztaty zielarskie lub kulinarne we Wrzosowej Chacie (do wyboru dwa warsztaty): Pachnące Wspomnienie,
Ziołowe Zapachy, Oleje Ziołowe, Olejki Zapachowe, Litewskie niebo w gębie, Podpłomyki kresowe, Gajówkowy przysmak
quest – Wyprawa Odkrywców „Wędrówki z przyrodą w Borówkach”
Ścieżka Zmysłów – bosa trasa
Zimne napoje i herbatka „Z mojego ogródka”
Ognisko lub drobny poczęstunek
3 – 5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

40 zł/os.

Pakiet: DARY LASU
Ziołowa gawęda – edukacyjny spacer po ziołowym ogrodzie z zielarką
– pogadanka o ziołach i ich zastosowaniu w życiu codziennym
Warsztat artystyczny lub kulinarny z darów lasu we Wrzosowej Chacie – punkt Ekomuzeum Wrzosowej Krainy
(do wyboru jeden warsztat): Pachnące Wspomnienie, Ziołowe Zapachy, Oleje Ziołowe, Olejki Zapachowe,
Litewskie niebo w gębie, Kresowe podpłomyki, Gajówkowy przysmak - Zimne napoje i herbatka „Z mojego ogródka”
ognisko
10

1,5 – 2 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

30 zł/os. (przy grupie min. 15 osobowej)

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
nocleg w Gospodarstwie Agroturystycznym „Borówkowa Zagroda”
możliwość zorganizowania warsztatów zielarskich lub kulinarnych
(po wcześniejszym umówieniu - oferta dodatkowo płatna)
Questy – Wyprawy Odkrywców „Wędrówki z przyrodą w Borówkach”,
„Spacer po torfowisku Borówki” – edukacyjna gra terenowa z ulotką
lub aplikacją na telefon

Sklepik Produktów Lokalnych – wg cennika wytwórców
stajnia „Białe Grzywy” w Borówkach
– przejażdżki konne i hipoterapia (Borówki 35)
grzyby i jagody w Borach Dolnośląskich (10 m)
ścieżka dydaktyczna „Torfowisko Borówki” (3 km)
Święto Wrzosu w Borówkach (co roku w VIII)

Warto zobaczyć w okolicy:
Wrzosowa GeoTrasa Rowerowa – 200 skrytek gry terenowej Geocaching (7 km)
Ekomuzeum „Miodowa przygoda w zgodzie z Naturą” w Chocianowie (17 km)
Święto Ceramiki w Bolesławcu - co roku w VIII (18 km)
zabytkowy wiadukt kolejowy w Bolesławcu (18 km)
Lipiany - Wioska Smaków (19 km)

KONTAKT:
Fundacja Wspierania Turystyki i Rekreacji „Chata”
Borówki 25, 59-706 Gromadka

691 728 419
alinkana@interia.pl
Borówki - Wioska Darów Lasu

Przykładowe odległości od nas:
Gromadka (2 km)
Chocianów (17 km)
Bolesławiec (18 km)
Chojnów (26 km)

Przemków (32 km)
Polkowice (34 km)
Lubin (41 km)
Legnica (45 km)

Głogów (55 km)
Jawor (64 km)
Wołów (78 km)
Wrocław (114 km)

Certyﬁkat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi.
Oferta wsi dostępna również na portalu www.wioska-tematyczna.pl
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LIPIANY – WIOSKA SMAKÓW
Interesuje Cie gotowanie? Zajrzyj do Wioski Smaków i podejmij wyzwanie!

Lipiany zapraszają grupy szkolne i przedszkolne (od 15 do 50 osób) na warsztaty edukacyjne dotyczące
przygotowania i smakowania potraw oraz na warsztaty artystyczne dekoracji z masy marcepanowej. Wioska Smaków oferuje
pobyty jednodniowe ok. 3 godz., w trakcie których można poznać tradycje domowej kuchni, wziąć udział w warsztatach
kulinarnych i artystycznych, grze terenowej oraz olimpiadzie kulinarnej.

Zapraszamy na kulinarne przygody!

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
W atmosferze domowej kuchni oferujemy:
warsztaty kulinarne „Włoskie Smaki”, „Cukiernicza Przygoda”, „Bałkańskie Smaki” oraz „Mistrz Kulinarny”,
a także warsztaty świąteczne pieczenia i dekoracji pierniczków
Quest - Wyprawa Odkrywców „Szlakiem Lipowego Zagajnika” lub „Smakiem kuchni Bałkańskiej”
Olimpiada Kulinarna - gry i zabawy kulinarne
warsztaty artystyczne: dekoracje z masy marcepanowej
poczęstunek - herbatka lipowa i racuchy z domową konﬁturą
certyﬁkat „Młodego Kucharza”
3 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

35 zł/os. (przy grupie min.15 os.)

Oferta dodatkowa:
tworzenia ofert specjalnych na święta i różne okazje
zamówienia obiadu przy wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizowanie ogniska z kiełbaskami
przejażdżki na koniu
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Warto zobaczyć w okolicy:
Quest – Wyprawa Odkrywców „Szlakiem lipowego zagajnika”
lub „Smakiem kuchni Bałkańskiej” – edukacyjna gra terenowa z ulotką lub aplikacją na smar on
jazda konna – Agroturystka Lipiany (300 m)
Ceramika Bolesławiec (11 km)
zabytkowy wiadukt kolejowy w Bolesławcu (11 km)
Święto Ceramiki w Bolesławcu - co roku w VIII (11 km)
Borówki – Wioska Darów Lasu (19 km)
ścieżka przyrodnicza „Torfowisko Borówki” (20 km)

KONTAKT:

697 083 429
wioskasmakow.lipiany00@gmail.com
Lipiany - Wioska Smaków

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Lipiany, 59-700 Bolesławiec

Przykładowe odległości od nas:
Bolesławiec (11 km)
Chocianów (34 km)
Chojnów (36 km)
Złotoryja (45 km)

Przemków (46 km)
Polkowice (51 km)
Zgorzelec (54 km)
Legnica (56 km)

Jelenia Góra (65 km)
Głogów (71 km)
Świdnica (89 km)
Wrocław (123 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.lipianywioskasmakow.pl
Certyﬁkat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi.
Oferta wsi dostępna również na portalu www.wioska-tematyczna.pl
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OSTASZÓW – WIOSKA W DECHE
Wokini - Centrum Edukacji i Przygody

Zapraszamy do miłego spędzenia czasu w Ostaszowie na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku. Naszym
gościom oferujemy zajęcia edukacyjne w Wiosce Indiańskiej oraz w Obozowisku Rycerskim, zajęcia „Przygoda WiosennoWielkanocna” i „Świąteczną Przygodę” w okresie Bożego Narodzenia.

Oferta dla grup szkolnych:
WIOSKA INDIAŃSKA WOKINI

Oferta dostępna od 15 kwietnia do 15 października.

Nasza wioska stylizowana jest na obozowisko indiańskie z połowy XIX wieku. Składa się z wielu namiotów Tipi
oraz jednej z największych w Polsce kolekcji broni, strojów, sprzętów codziennego użytku. W programie naszej 2,5 godzinnej
wycieczki oprócz zwiedzania wioski z przewodnikiem, który opowie o życiu i kulturze Indian, proponujemy: indiański tor
przeszkód, malowanie twarzy, strzelanie z łuku, połów rybek, łapanie węży, rzut włócznią/rzutkami, wyścigi węży,
makiety prezentujące życie Indian, uczta przy ognisku z kiełbaskami przywiezionymi przez uczestników, sklepik z pamiątkami.

OBOZOWISKO RYCERSKIE

Oferta dostępna od 15 kwietnia do 15 października.

Biorąc udział w tej ofercie na moment będzie można przenieść się w odległe czasy rycerzy, księżniczek, znaleźć się
w obozie sprzed niemal 600 lat. Program naszej 2,5 godzinnej wycieczki przybliży nam te odległe czasy poprzez
zwiedzanie obozowiska z przewodnikiem, który poprowadzi animacje oraz podzieli się swoimi ciekawymi opowieściami.
Dodatkowo proponujemy: zapoznanie się ze średniowiecznym ekwipunkiem rycerskim (zbrojownia), zwiedzanie chatki
czarownicy, katownia – dawne narzędzia kar i tortur, wysłuchanie opowieści i legend, próba dojenia krowy, strzelanie z łuku,
rycerski tor przeszkód, mini turniej rycerski, średniowieczne tańce. W naszej ofercie istnieje możliwość zorganizowania
uczty przy ognisku z kiełbaskami przywiezionymi przez uczestników oraz odwiedzenia sklepiku z pamiątkami.

PRZYGODA WIOSENNO - WIELKANOCNA Oferta dostępna od 15 lutego do 20 kwietnia.
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W czasie 2,5 godzinnego programu postaramy się przybliżyć dzieciom polskie tradycje i rytuały związane z nadejściem
tej cudownej pory roku. Opowiemy skąd przychodzi do nas wiosna oraz skąd wzięły się nazwy miesięcy. Dzieci w praktyce
nauczą się jak posadzić kwiatki i wyhodować kiełki rzeżuchy. Oczywiście nie zabraknie również wątku kulinarnego
– razem nauczymy się ozdabiać wielkanocną babkę, którą później ze smakiem spałaszujemy!!!! Na naszych gości czeka
też futrzasta niespodzianka. Na koniec każdego programu, aby doszczętnie odegnać szarą zimę, wspólnie utopimy Marzannę!!!

ŚWIĄTECZNA PRZYGODA

Oferta dostępna od 15 listopada do 15 stycznia.

W okresie świątecznym zapraszamy grupy na zajęcia przybliżające tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia.
W miłej i ciepłej atmosferze chcielibyśmy razem z dziećmi wybrać się w podróż przez polskie zwyczaje i tradycje
związane z tym wyjątkowym okresem. Skąd się wzięła choinka? Czy prezenty wszędzie przynosi Święty Mikołaj?
Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi podczas naszych warsztatów. Będziemy zgłębiać tajniki kulinarne potraw
wigilijnych, wspólnie przygotowywać stół do wieczerzy, a potem razem degustować przygotowane przez dzieci pierogi
lub uszka. W czasie warsztatów nie zabraknie wielu świątecznych opowieści oraz wspólnego kolędowania.
2,5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

24 zł/os. (przy grupach min. 15os.)

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
zwiedzanie Obozowiska Rycerskiego i Wioski Indiańskiej (odpłatne - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
Quest – Wyprawa Odkrywców „Wyprawa do ptasiego raju” – edukacyjna gra terenowa
spacer po Ostaszowie - wsi z murem pruskim
Winnica Alvarium – degustacja i sprzedaż win, pogadanka edukacyjna (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – tel. 691 576 363)
Geocaching – gra terenowa – 14 skrytek
kładka edukacyjna o dł. 1000 m na Przemkowskim Bagnie
wieża widokowa na Przemkowskim Bagnie z widokiem na Stawy Przemkowskie

Warto zobaczyć w okolicy:
Ekomuzeum „Piernikowy Świat Wandzi” (3 km)
Wilkocin – Wioska Czerwonego Kapturka (7 km)
Pracownia Przyrodnicza Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Piotrowicach (8 km)
bunkry poradzieckie w Wilkocinie (9 km)
pomnik przyrody „Dąb Chrobry” (9 km)
Zagroda Edukacyjna „Świerkowe Zacisze” (13 km)
Wrzosowa Geotrasa Rowerowa – 200 skrytek w ramach gry terenowej Geocaching (14 km)

KONTAKT:

500 256 961 - Paweł Jaworski
wioskaindianskawokini

Ostaszów 3, 59 Przemków

Przykładowe odległości od nas:
Szprotawa (17 km)
Chocianów (19 km)
Polkowice (23 km)
Głogów (27 km)

Lubin (36 km)
Chojnów (37 km)
Nowa Sól (38 km)
Żagań (40 km)

Bolesławiec (53 km)
Legnica (56 km)
Zielona Góra (70 km)
Wrocław (110 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.wokini.pl
Certyﬁkat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi.
Oferta wsi dostępna również na portalu www.wioska-tematyczna.pl
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FARMA MARTYNIKA – EKOMUZEUM GINACYCH ZAWODÓW
Edukacja, wypoczynek, zabawa, przygoda

Farma Martynika to Art - Agroturystyczne Gospodarstwo Edukacyjne prowadzone od 2013 roku przez Martę i Mateusza
Miłkowskich. Właściciele Farmy w 2013 roku zamienili hałaśliwe wielkomiejskie życie w Warszawie na stare gospodarstwo
w Jaroszówce. Przed przeprowadzką kilkakrotnie pokonywali odległość 500 km, aby znaleźć swoje wymarzone miejsce na Dolnym
Śląsku. Fascynuje ich zdrowy styl życia, naturalne budownictwo, permakultura oraz stare rzemiosło. Od czterech lat sami
remontują swoje poniemieckie zabudowania.
Gospodarze Farmy z zaangażowaniem dzielą się z gośćmi swoimi pasjami. Prowadzą autorskie weekendowe
warsztaty "Ucieczka z miasta na wieś" dla osób, które, tak jak oni, chcą opuścić miasto i osiąść na wsi. Ich pasją i życiem na wsi
zainteresowała się producentka programu telewizyjnego “Daleko od miasta” emitowanego na kanale Domo+ i Planet.
Są bohaterami 10 odcinka 4 sezonu tego programu.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkoli:
Proponujemy kilka rodzajów warsztatów (jeden do wyboru):
ceramiczne (lepienie z gliny, toczenie na kole garncarskim, szkliwienie) w profesjonalnej pracowni ceramicznej
zduńskie (budowanie z cegieł i gliny prostego pieca według projektu i pod nadzorem zduna)
permakulturowe - co to jest permakultura, oprowadzenie po ogrodzie permakulturowym, wykład o materiałach
i budownictwie naturalnym, omówienie sposobów zapobiegania SMOG-owi, wykonanie własnych zielników
z wykorzystaniem butelek PET
wypieku pizzy i chleba w piecu opalanym drewnem
upcyclingu - "drugie życie rzeczy" (wykonywanie przedmiotów użytkowych np. ze zużytych butelek PET)
tworzenia biżuterii z kamieni półszlachetnych
tworzenia ozdób świątecznych i okazjonalnych różnymi technikami plastycznymi (np. na Dzień Matki, Dzień Babci,
Walentynki itp.)
pokaz wypału ceramiki japońską techniką Raku (bardzo widowiskowe - otwieramy piec przy temperaturze 1000
stopni Celsjusza)
pokazy kowalskie
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4 - 5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

35 zł/os. (przy grupach min. 20 os.)

Oferta dodatkowa:
kreatywne urodziny
biwaki tematyczne
wrześniowe imprezy integracyjne dla uczniów
kolonie i półkolonie w wakacje
obozy survivalowe
W trakcie pobytu zapewniamy profesjonalną opiekę wykwaliﬁkowanych instruktorów, kawę, herbatę, napoje oraz poczęstunek
domową pizzą z pieca chlebowego. Przedmioty wykonane podczas zajęć są własnością twórców i zabierają je ze sobą (w przypadku
ceramiki wykonane prace dostarczamy po wypaleniu w piecu ceramicznym).
Nasza pracownia dostosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.
Każdą ofertę dostosujemy indywidualnie do grupy.

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
OFERTA ODPŁATNA
większość warsztatów jesteśmy w stanie poprowadzić również dla turystów indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
np. warsztaty zduńskie budowy pieca rakietowego i chlebowego, warsztaty permakultury, warsztaty renowacji i stylizacji mebli,
warsztaty budownictwa naturalnego i tynkowania gliną
autorski warsztat prowadzony na Farmie Martynika od 2017 roku - „Ucieczka z miasta na wieś, czyli jak bezboleśnie zmienić swoje życie”
„Wczasy z Ceramiką” oraz imprezy survivalowej organizujemy w święta oraz długie weekendy dla osób indywidualnych i rodzin z dziećmi
szkolenia i warsztaty specjalistyczne organizujemy w weekendy
Warto zobaczyć w okolicy:
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Babuni”
Ośrodek Jeździecki „Spałowicz”
Osada Danieli
Ścieżka dydaktyczna przy Leśniczówce Michałów

KONTAKT:
Farma Martynika
Jaroszówka 59, 59-225 Chojnów

502 910 750
farma.martynika@o2.pl
Farma Martynika

Przykładowe odległości od nas:
Chojnów (6 km)
Chocianów (22 km)
Lubin (27 km)
Legnica (28 km)
Złotoryja (30 km)

Polkowice (36 km)
Przemków (38 km)
Bolesławiec (39 km)
Jawor (49 km)
Głogów (56 km)

Wołów (63 km)
Jelenia Góra (66 km)
Świdnica (76 km)
Wałbrzych (94 km)
Wrocław (106 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.FarmaMartynika.pl
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EKOMUZEUM – PIERNIKOWY SWIAT WANDZI
Tradycja rodzinna - pierniki miodem pachnace

Pierniki mają najdłuższą tradycję spośród wszystkich wypiekanych ciast. Ich nazwa wywodzi się od staropolskiego
słowa pierny, czyli pieprzny, gdyż pieprz jest jedną z przypraw wchodzących w skład pierników. Piernikowy Świat Wandzi
to niepowtarzalna okazja do poznania tajemnicy wypieku miodowych pierniczków z Przemkowa, których wytwarzanie jest tradycją
rodzinną kultywowaną od lat. Warsztaty prowadzone są zarówno dla grup zorganizowanych jak i indywidualnych turystów
z rodzinami.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkoli:
W czasie warsztatów każdy z uczestników będzie miał okazję poćwiczyć dekorowanie lukrem na pojedynczych
piernikach, by potem według własnego projektu samodzielnie wykonać imponujące upominki na różne okazje.
Podczas szkolenia dowiesz się jak przygotować i upiec idealne ciasto na pierniki, jak przygotować lukier o optymalnej
gęstości, poznasz techniki nakładania i zdobienia lukrem. Ponadto skorzystasz z bogatego doświadczenia prowadzącej,
która chętnie podzieli się swoimi tajemnicami, dzięki którym jej miodowe pierniki są nie tylko przepyszne, ale i idealnie
udekorowane, jakby obszyte koronką. Zdobytą wiedzę możesz wykorzystać do dekorowania również innych wypieków.

OFERTA EKOMUZEUM: zajęcia na terenie Zagrody lub wyjazdowe w placówce szkolnej
warsztaty zdobienia i dekorowania pierników „Mały Cukiernik” – wzory bajkowe
Miodowe Pierniki z Przemkowa – degustacja pierników wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych
przy Ministerstwie Rolnictwa
pogadanka o tradycji wypieku pierników w Polsce i Europie
Galeria Piernika – pierniki na każdą okazję i setki ich wzorów
dyplom „Małego Cukiernika”
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1,5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

20 zł/os. (przy grupach min. 8 os.)

Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
pogadanka o tradycji wypieku pierników w Polsce i Europie
warsztaty zdobienia i dekorowania pierników
degustacja Miodowych Pierników z Przemkowa z Listy Produktów Tradycyjnych przy Ministerstwie Rolnictwa
Galeria Piernika – pierniki na każdą okazję i setki ich wzorów
1,5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Warto zobaczyć w okolicy:
Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie (co roku we IX)
Ostaszów – Wioskę w Dechę (3 km)
Stawy Przemkowskie i Przemkowskie Bagno (4 km)
pomnik przyrody „Dąb Chrobry” (5 km)

20 zł/os. (przy grupach min. 8 os.)

wieża widokowa na Przemkowskim Bagnie (6 km)
bunkry poradzieckie w Wilkocinie (8 km)
Zagroda Edukacyjna „Świerkowe Zacisze” (10 km)

KONTAKT:
Ekomuzeum „Piernikowy Świat Wandzi”
ul. Osiedle Głogowskie 57, 59-170 Przemków

663 811 397 - Wanda Kuzyszyn
wanda.kuzyszyn@op.pl

Przykładowe odległości od nas:
Chocianów (16 km)
Szprotawa (20 km)
Głogów (30 km)

Lubin (39 km)
Chojnów (34 km)
Bolesławiec (48 km)

Legnica (53 km)
Zielona Góra (59 km)
Wrocław (129 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.wrzosowakraina.pl
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10 ZAGRODA EDUKACYJNA „SWIERKOWE ZACISZE”
Zapraszamy do Jakubowa Lubińskiego, malowniczo położonej wsi w Borach Dolnośląskich, na spotkania z okruchem
tradycji. Dorosłym przypominamy, jak życie wyglądało 50-100 lat temu i przywołujemy ich wspomnienia, zaś młodszym pokazujemy
jak wyglądało życie ich dziadków.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
PAKIET GOSPODYNI
warsztaty kulinarne "Jak powstaje masło?" lub „Pieczenie ciasteczek”
wizyta w skansenie maszyn i urządzeń rolniczych
pogadanka edukacyjna
prezentacja działania wybranych urządzeń rolniczych
pokaz dawnego sprzętu gospodarstwa domowego
degustacja wyrobów gospodyni w formie poczęstunku
2 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

15 zł/os. (przy grupie min. 15 os.)

PAKIET GOSPODARZA
warsztaty kulinarne "Jak powstaje masło?"
wizyta w skansenie maszyn i urządzeń rolniczych
pogadanka edukacyjna
pokaz dawnego sprzętu gospodarstwa domowego
4 godz.

warsztaty kulinarne "Domowe wypieki"
degustacja wyrobów gospodyni w formie poczęstunku
gra terenowa "Z życia gospodarza"
"Turniej u Gospodarza" gry i zabawy na świeżym powietrzu

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

27 zł/os. (przy grupie min. 15 os.)

POZNAJEMY NASZE ZBOŻA
zwiedzanie skansenu maszyn i urządzeń rolniczych oraz dawnej chaty wiejskiej
zwrócenie szczególnej uwagi na maszyny i urządzenia związane ze zbożem
rozpoznawanie zbóż i ziaren a także ich produktów
tworzenie kompozycji z ziaren
drobny poczęstunek wyrobami gospodyni
3 godz.
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pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Pakiet: Poznajemy nasze zboża + Aktywny wypoczynek -

27 zł/os.

15 zł/os. (przy grupie min. 15 os.)

WARSZTATY MIOTLARSKIE
zwiedzanie skansenu maszyn i urządzeń rolniczych oraz dawnej chaty wiejskiej
historia wytwarzania mioteł oraz legendy z nią związane
warsztaty robienia miniatury miotły z brzozy i żarnowca
drobny poczęstunek wyrobami gospodyni
pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
2 godz.
Pakiet: Wyrabianie mioteł + Aktywny wypoczynek 25 zł/os.

13 zł/os. (przy grupie min. 15 os.)

AKTYWNY WYPOCZYNEK
korzystanie z placu zabaw
boisko do siatkówki i badmintona
ścieżka sprawności ﬁzycznej
koszykówka, tenis stołowy, miejsce do rysowania kredą (gry w klasy, chłopa itp.), guma do grania,
różnorodne piłki, skakanki, hula hop, gry planszowe, huśtawki
ścieżka edukacyjna przez las – zwierzęta, które znamy
przygotowane miejsce na ognisko
2,5 godz.

pn.-niedz. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

12 zł/os. (przy grupie min. 15 os.)

Warto zobaczyć w okolicy:
Obszar Natura 2000 „Bory Dolnośląskie” (2 km)
zabytkowy kościół w Pogorzeliskach (4 km)
Wrzosowa GeoTrasa Rowerowa (5 km)
Wilkocin – Wioska Czerwonego Kapturka (6 km)
Bunkry poradzieckie i wydmy w Wilkocinie (7 km)
ścieżka dydaktyczna „Uroczysko Czarne Stawy” (8 km)
Ekomuzeum „Miodowa Przygoda w zgodzie z naturą” w Chocianowie (8 km)
Ekomuzeum „Piernikowy Świat Wandzi” w Przemkowie (10 km)

KONTAKT:
Agroturystyka „Świerkowe Zacisze”
Jakubowo Lubińskie 60 b, 59-170 Przemków

664 946 680 - Zoﬁa Kiziuk
kiziukz@wp.pl
Zagroda Edukacyjna „Świerkowe Zacisze”

Przykładowe odległości od nas:
Chocianów (7 km)
Przemków (10 km)
Polkowice (16 km)
Chojnów (24 km)

Lubin (29 km)
Głogów (35 km)
Bolesławiec (40 km)
Legnica (42 km)

Nowa Sól (52 km)
Jelenia Góra (78 km)
Wałbrzych (99 km)
Wrocław (100 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.swierkowezacisze.com.pl
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ZAGRODA EDUKACYJNA „ORÓD FREYA”
11 Odkrywamy
Tajemnice Matki Natury
Od 2015 r. w Bukownej funkcjonuje Zagroda Edukacyjna "Ogród Freya” prowadzona przez właścicielkę Annę Rawską.
Podstawowymi warsztatami tutaj oferowanymi są warsztaty związane z ogrodnictwem.
Organizujemy:
warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży i dorosłych
spotkania integracyjne kl. I
wykłady pszczelarskie
Poziom warsztatów zależy od wieku uczestników.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
PAKIET I - WARSZTATY PRZYRODNICZE
pszczoła- faworytka wśród owadów
włóczęga po ogrodzie
zajęcia praktyczne
pod dachem koliby - możliwość upieczenia własnych kiełbasek na ognisku na ruszcie
wierzbowy szałas- miejsce na relaks
swawole na placu zabaw
bazarek w szaﬁe
3 - 4 godz.

pn.- sob. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

30 zł/os. (przy grupie min. 10 os.)

PAKIET II - WARSZTATY CERAMICZNE
gliniany szał - tworzenie pamiątki z gliną
włóczęga po ogrodzie - warsztaty przyrodnicze
pod dachem koliby - możliwość upieczenia własnych kiełbasek na ognisku na ruszcie
wierzbowy szałas - miejsce na relaks
swawole na placu zabaw
bazarek w szaﬁe
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4 - 6 godz.

pn.- sob. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

40 - 60 zł/os. (przy grupie min. 10 os.)

PAKIET III - WYKOPKI U SĄSIADKI
ziemniak - kultowe warzywo
ziemniaczane harce
włóczęga po ogrodzie
wierzbowy szałas- miejsce na relaks
3,5 - 4 godz.

pod dachem koliby - możliwość upieczenia
własnych kiełbasek na ognisku na ruszcie
swawole na placu zabaw
bazarek w szaﬁe

pn.- sob. (przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

30 zł/os. (przy grupie min. 10 os.)

Opiekunów zapraszamy na kawę lub herbatę.

Oferta dodatkowa:
SPOTKANIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH dla rodziców i dzieci
3 godz.

30 zł/os. (przy grupie min. 10 os.)

pn - sob. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

RÓŻNORODNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - np. wyszywanie w 3D, robienie kwiatów z bibuły, decoupage, zielarskie
oraz dodatkowo włóczęga po ogrodzie.
30 zł/os. (przy grupie min. 10 os.)
pn - sob. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
3 godz.
WYKŁADY i POKAZY PSZCZELARSKIE - niezwykle interesująco przeprowadzone przez pszczelarskiego pasjonatę wraz z włóczęgą po ogrodzie.
30 zł/os. (przy grupie min. 10 os.)
sob. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
3 godz.
CATERING. Istnieje możliwość zamówienia cateringu opartego na własnych wyrobach wędliniarskich, ciastach domowego wypieku,
daniach opartych na produkcji lokalnej.

Warto zobaczyć w okolicy:
Quest „Ścieżkami historii w Bukownej nad Czarną Wodą”
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” (1 km)
Rezerwat przyrody „Zimna Woda” (4 km)
Obszar Natura 2000 „Źródliska koło Zimnej Wody” (4 km)

Wioska Bociana (4 km)
Bociani Szlak – szlak geocachingowy (4 km)
kąpielisko Rokitki (14 km)

KONTAKT:
695 937 403 - Anna Rawska
Zagroda Edukacyjna „Ogród Freya”

Zagroda Edukacyjna „Ogród Freya”
Bukowna 11, 59-300 Lubin

Przykładowe odległości od nas:
Chojnów (13 km)
Chocianów (21 km)
Lubin (25 km)

Legnica (24 km)
Polkowice (36 km)
Przemków (38 km)

Bolesławiec (41 km)
Głogów (55 km)
Wrocław (86 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.ogrodfreya.pl
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SZALONY KON
12 RANCZO
Szalona przygoda na wsi
Zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne na szaloną przygodę na wsi. Nasze Ranczo mieści się we wsi Brunów.
Przyjmujemy klientów indywidualnych oraz wycieczki zorganizowane. Poznacie u nas wiele zwierząt, nie tylko gospodarskich, oraz przejedziecie
się na kucykach lub koniach. W sezonie wiosenno-letnim funkcjonuje u nas także gastronomia. Mamy również zarejestrowany Rolniczy Handel
Detaliczny, więc można u nas kupić swojski ser, mleko, masło, jaja, ciasta i wiele innych pysznych i swojskich rzeczy.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
zwiedzanie gospodarstwa, stajni oraz zagrody- Mini Zoo, wraz z karmieniem zwierząt
ABC na temat koni – pogadanka edukacyjna, pielęgnacja, siodłanie i przejażdżki na koniu lub kucyku
grill lub ognisko razem z naszym prowiantem (kiełbasa, chleb, woda)
gry i zabawy integracyjne na terenie Rancza: korzystanie z placu zabaw, toru przeszkód, ścieżki sensorycznej
oraz wielu innych sprzętów do gier i zabaw
3 - 4 godz.

pn.- sob. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

25 zł/os. (przy grupie min. 20 os.)

Oferta dodatkowa:
ubijanie masła i degustacja z ciepłym chlebkiem upieczonym w naszym gospodarstwie
warsztaty serowarskie
warsztaty plastyczne o tematyce koni lub zwierząt
warsztaty ogrodnicze - dysponujemy ogródkiem, w którym o każdej porze roku jest coś do zrobienia
(sianie, rozsady, zbiory, przetwory, wykopki)
10 zł/os.
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Oferta dla rodzin i turystów indywidualnych:
wstęp na teren Rancza jest bezpłatny (w miesiącach od IV do XI, sobota i niedziela oraz dni wolne i świąteczne, w godz. 12.00 – 20.00)
organizacja urodzin i spotkań tematycznych
pikniki rodzinne
sprzedaż swojskich produktów: ser biały, twaróg, mleko, masło, jaja, ciasta i inne w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego
przejażdżki na koniach, hipoterapia
zwiedzanie Mini-Zoo: konie, kucyki, krowa, owce, kozy, osły, kury i inne
grill i bar

Warto zobaczyć w okolicy:
Park Rozrywki Słoneczny Raj w Szklarach Dolnych (4 km)
Szklary Dolne – Osada Strażacka (5 km)
Quest – Wyprawa Odkrywców „Strażacka wyprawa” w Szklarach Dolnych – edukacyjna gra terenowa z ulotką lub aplikacją na telefon (5 km)
Ekomuzeum „Miodowa przygoda w zgodzie z naturą” w Chocianowie (12 km)
Ekomuzeum Dawnych Zawodów „Farma Martynika” w Jaroszówce (15 km)
Zagroda Edukacyjna „Świerkowe Zacisze” w Jakubowie Lubińskim (19 km)

KONTAKT:
Ranczo Szalony Koń
Brunów 23, 59-140 Chocianów

790 224 149 - Karolina Duć
karolina.duc11@gmail.com
Ranczo Szalony Koń

Przykładowe odległości od nas:
Lubin (12 km)
Chocianów (14 km)
Chojnów (17 km)
Polkowice (19 km)
Rudna (27 km)

Legnica (29 km)
Przemków (29 km)
Złotoryja (33 km)
Głogów (40 km)
Bolesławiec (44km)

Wołów (51)
Jawor (52 km)
Jelenia Góra (69 km)
Wrocław (75 km)
Wałbrzych (93 km)
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DZIEJOSTWORÓW
13 OSTOJA
Zabawki z historia
Ostoja Dziejostworów to niezwykłe miejsce, gdzie można poznać polskich bohaterów i bawić się zabawkami
nawiązującymi do historii naszego kraju. Dziejostwory to tajemnicze istoty ukrywające się w zacisznych, starych lasach.
Mieszkają w małych domkach i pracują w podziemnych grotach, tworząc różnego rodzaju pamiątki ważnych wydarzeń.
Przyjedźcie do nas i przekonajcie się, że zrobione przez dziejostwory przedmioty tworzą wyjątkowe wyposażenie patriotycznej
sali zabaw.

Oferta dla grup szkolnych i przedszkolnych:
historia Polski opowiedziana zabawkami – opowieść o ważnych postaciach z dziejów Polski
w formie podróży wehikułem czasu
budowanie Dziejostworowych Zegarów - warsztaty plastyczne i majsterkowanie
tworzenie „Sieci polskich zamków”
„Biegająca historia” Kasztanki – konia Józefa Piłsudskiego
skarby patriotycznej sali zabaw
2,5 godz.
25 zł/os. (grupy do 20 os.)
pn.- pt. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
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Warto zobaczyć w okolicy:
Miłkowice – Wioska Kolejarzy (1 km)
Niedźwiedzice – Wioska Bociana (5 km)
Konradówka – Rogata Wieś (11 km)
Zagroda Edukacyjna „Ogród Freya” (22 km)

KONTAKT:
Ostoja Dziejostworów
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
(Budynek GOKiS Miłkowice)

668 843 618 - Małgorzata Klimek
biuro@zabawkizhistoria.pl

Przykładowe odległości od nas:
Legnica (10 km)
Chojnów (14 km)
Lubin (26 km)
Złotoryja (26 km)
Jawor (28 km)

Chocianów (32 km)
Bolesławiec (40 km)
Polkowice (42 km)
Przemków (48 km)
Wołów (60 km)

Głogów (62 km)
Jelenia Góra (62 km)
Świdnica (65 km)
Wałbrzych (75 km)
Wrocław (81 km)

Pełną i aktualną ofertę można znaleźć na stronie www.zabawkizhistoria.pl
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Przygotowano w ramach projektu współpracy
„Edukacja regionalna na szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych"
realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina.”

Wydawca:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”
ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2 (I p.), 59-140 Chocianów
tel./fax: +48 76 8184 541, kom. +48 500 206 128
www.wrzosowakraina.pl
Nakład: 2000 egz.
Opracowanie i realizacja:
Krzysztof Szustka – Animator Wiosek Tematycznych z Fundacji Calamita
na podstawie materiałów przysłanych przez wioski tematyczne, zagrody i punkty ekomuzeum
oraz
Barbara Sulma - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”
Renata Jankun - Menedżer Projektów Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”
Karolina Siodła - Wiceprezes Zarządu Fundacji Gramineae
Anita Mielnik - Wiceprezes Zarządu Fundacji Gramineae
Zdjęcia: Krzysztof Szustka, Łukasz Golinczak (str. 2 i 3), Anna Śliwińska (str. 8 i 9)
oraz archiwum wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
pn. „Edukacja Regionalna na szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

