W POSZUKIWANIU RYCERSKIEGO SKARBU (gra miejska)
Jeżeli chcą Państwo uatrakcyjnić swoją
wycieczkę do Trójmiasta, pokazać miasto w
zupełnie inny, intrygujący sposób zapraszamy do
skorzystania z naszej propozycji Gier Miejskich.
Gry Miejskie to nowa forma rozrywki,
której esencją jest wykorzystywanie przestrzeni
miejskiej jako istotnego elementu rozgrywki. Jest
to połączenie zwiedzania i poznawania tajemnic
miasta oraz świetnej zabawy.

Uczestnicy, podzieleni na grupy będą przemierzać przestrzeń miejską według scenariusza.
Po drodze niczym bohaterowie gier i filmów będą odnajdować wskazówki, rozwiązywać zadania,
rozszyfrowywać łamigłówki. Do dyspozycji będą mieli specjalne mapki oraz przygotowane
informacje. Towarzyszyć im będzie licencjonowany przewodnik oraz animatorzy, a zwycięzcy
otrzymają nagrodę. A to wszystko w scenerii tajemniczego starego miasta czy też przepięknego
parku oliwskiego. Proponujemy następujące tematy Gier Miejskich:
„W Poszukiwaniu Rycerskiego Skarbu”.
w dawnym Gdańsku mieszkał możny i szlachetny
rycerz Wojciech ze Stogów, po licznych bojach i
wyprawach morskich powrócił do Gdańska.
Przywiózł ze sobą skrzynię skarbów i ukrył gdzieś na
starym mieście, kilka miesięcy potem zginął w
pojedynku. Wielu śmiałków szukało skarbów
Wojciecha ale nikomu się to dotąd nie udało. Może
właśnie nam się poszczęści! W programie:
zwiedzanie
Domu
Uphagena,
wizyta
w
manufakturze Słodyczy (pokaz tradycyjnego
wyrobu słodkości i degustacja), poznanie głównych
zabytków miasta, spacer po Długim Pobrzeżu, rejs
po Motławie.
Cena już od 41 zł od osoby (należy dodatkowo doliczyć koszt wstępu do zwiedzanych,
obiektów ok. 12 zł), ceny uzależnione od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
Czynny udział we wspólnej zabawie zwiększa integrację grupy, zmusza do współdziałania, a
proponowane zadania pozwalają bliżej poznać miasto. Wszystko w wesołej atmosferze i wśród
rówieśników. Ofertę kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży jak i grup dorosłych.
Jeżeli będą chcieli Państwo przedłużyć pobyt w Trójmieście możemy zaproponować
zorganizowanie:
- noclegów
- transportu z dowolnego miejsca w Polsce
- obsługi pilota/przewodnika
- zwiedzania dodatkowych atrakcji na terenie Trójmiasta i okolic, zabaw integracyjnych
Zapraszamy !

