Wycieczki dla najmłodszych podróżników
Dla naszych najmłodszych milusińskich biuro przygotowało bogatą ofertę zabaw z wieloma atrakcjami, grami
edukacyjnymi oraz tematycznymi….

 „Dzieci ratują życie” zajęcia z podstaw ratownictwa
przedmedycznego. Licencjonowana kadra ratowników przyjeżdża do dzieci i
prezentuje najmłodszym jak wezwać pomoc. Przedstawia kolejne kroki jak
uratować życie drugiej osobie. Zajęcia trwają około 3h lekcyjnych.
Cena od 29 zł.

 „Strusia farma” do wyboru IV warianty zwiedzania. Zwiedzanie
farmy strusia z przewodnikiem, quizy i zabawy z nagrodami.
Cena od 54 zł

 „Zajęcia integracyjne” z
BIUREM CZERWIŃSKI TRAVEL.
W formie zabawy integrujemy
grupę. Na wesoło zachęcamy dzieci do współpracy między sobą.
Program tematyczny do wyboru.
Cena do uzgodnienia

 „Bajkowy świat WALTA DISNEYA” bajkowe makijaże i kostiumy dla
wszystkich uczestników. Zabawy i pląsy z postaciami z bajek np.
Myszka Miki od której dzieci otrzymają mysie uszka, Pocachontas. Na
zakończenie bal u Królowej Łabędzi.
Cena już od 65 zł

 „Rajdek i Luzik uczą i bawią –
zabwa z autochodzikiem” program wychowania
komunikacyjnego dla najmłodszych. Budowa drogowego
miasteczka (stacje benzynowe, garaże, ulice itp.) z miękkich
elementów.
Cena już od 67 zł

 „Klauniada - beczka śmiechu” Szalona zabawa z Klownami, dmuchańce zjeżdżalnie, trampoliny, basen
chiński (basen z piłeczkami), mega bańki mydlane.
Cena już od 69 zł

Wycieczki dla najmłodszych podróżników
 „Od ziarenka do bochenka” wizyta w Kaszubskiej chacie w dwóch wersjach
miejscowości Szymbark lub Chmielno ..zabawy i zajęcia w podgrupach. W
programie min. nauka pieczenia chleba, zwiedzanie gospodarstwa z przewodnika
oraz wiele innych. Ceny już od 79 zł

 „Dziki, dziki zachód” wizyta w Indiańskiej wiosce, spotkanie z
wielkim wodzem. Obrzędy i obyczaje plemienne . Zabawa z
kowbojami (min. rzucanie podkową). Każdy z uczestników
otrzyma własnoręcznie wykonany talizman, przepłynie się
indiańską łodzią „canoe”. Cena od 79 zł

 „Piracka skrzynia atrakcji” spotkanie z piratami, strzelanie, pirackie
tatuaże . Dla każdego „szczura lądowego” certyfikat oraz skórzana
opaska na oko. W programie dance maty oraz gry na
interaktywnych konsolach. Cena już od 79 zł

 „Piknik w Kaszubskiej Alasce” spotkanie ze zwierzątkami farmy
kaszubskiej, zabawa integracja
na świeżym powietrzu.
Cena od 97 zł

 „Zajęcia wspinaczkowe w Kaszubskiej Alasce” w programie
strzelanie z łuków oraz zajęcia wspinaczkowe: ścianka, skrzynki
oraz drabinka. Cena od 99 zł
 „Odlotowe ZOO” wizyta w Gdańskim Porcie Lotniczym, zapoznanie się z funkcjonowaniem lotniska.
Zabawa w ZOO, spotkanie z mieszkańcami Oliwskiego Parku.
Cena do uzgodnienia
*propozycje wycieczek nie stanowią oferty handlowej, cena uzależniona od
liczby uczestników, terminu realizacji itp.
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.
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