
Zielona Szkoła na Roztoczu- 2 dni 
 

Ramowy program: 

 

I dzień: 

 

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Lubaczowa. 

Przejazd do Kresowej Osady w Baszni Dolnej - Kresowa Osada to miejsce, gdzie  magiczny 

świat dawnych Kresów, urzeka swoim pięknem i zaprasza do przeżycia niezapomnianej przygody, 

pełnej radości, smaku dawnych potraw, nauki garncarstwa, kowalstwa, pszczelarstwa, zajęć   

w manufakturze szkła, aktywności fizycznych oraz intelektualnych. 

Każdy będzie mógł poczuć się rzemieślnikiem z ubiegłego wieku, młodym adeptem sztuki 

kaligrafii, kucharzem, a własnoręcznie wybita moneta będzie ciekawą pamiątką. 

 

W programie: 

- warsztaty malowania na szkle 

- żywa lekcja historii w muzeum multimedialnym 

- warsztaty kulinarne 2 do wyboru: wyrób i wypiek pizzy lub chleba 

- szaleństwo w parku rozrywki 

Obiad. 

Wyjazd do Stadniny Koni w Polance Horynieckiej, zwiedzanie stadniny. 

Przejazd do Krasnobrodu na obiadokolację i nocleg. 
 

  

II dzień: 

 

Śniadanie. 

Wyjazd w godzinach rannych do malowniczej wsi Bliżów na Roztoczu, gdzie znajduję się nowo 

powstała Wioska Przygody Frajda, (teren bezpieczny, ogrodzony z licznymi miejscami do 

odpoczynku, bez zasięgu telefonicznego, z dala od zgiełku miasta). 

Na terenie Wioski znajduję się ścieżka zdrowia: przejście po równoważniach, pajęczyna 3D, 

mini ścianka wspinaczkowa, palisada, drabinka, rumowisko opon, przejście tunelami, most 

wiszący, czołganie i inne. 

Wioska indiańska: poszukiwanie skarbów, strzelanie z łuków, rozpalanie ognia za pomocą 

krzesiwa, rżnięcie piłą moja-twoja, wbijanie gwoździ, rzut podkową, malowanie bladych twarzy. 

 

 

 



Zwariowana olimpiada: 

Gry i zabawy rekreacyjno- integracyjne min: rzut moherowym beretem, mini szczudła, 

„gąsienica”, przeciąganie liny, biegi w workach, narty wieloosobowe, szczudła, potrójne spodnie, 

„mumia”, skakanka integracyjna, wyścigi na skrzynkach,  „siłacze”, mega twister, mega sumo, 

mega Jenga i inne. 

Obiad. 

Przyjazd w godzinach popołudniowych. 

 

 
 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport autokarem (Klimatyzacja, DVD) 

- realizacja programu wraz z biletami wstępu  

- zakwaterowanie wg programu (pokoje 2,3,4 os z łazienkami)  

- wyżywienie wg programu 

- opiekę pilota 

- przewodnicy lokalni 

- ubezpieczenie uczestników 

- parkingi 

- podatek VAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


