Wielkopolska z questami

Questy to bezpłatne gry terenowe - świetny pomysł dla całych rodzin, szczególnie, że te poznańskie
należą do najpopularniejszych w Polsce.

Zima bez śniegu, ale z questami

Brak pomysłu na zimę? Już nie! Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
zaprasza do udziału w bezpłatnych i edukacyjnych grach terenowych zebranych w serii
Wielkopolskie Questy. Gra jest bezpłatna i samoobsługowa, a ulotkę z tekstem gry można
samodzielnie wydrukować ze strony www.regionwielkopolska.pl/questy.

Do 28 lutego akcja ma charakter konkursowy. W czasie gry uczestnik zabawy wędruje z ulotką: po
mieście, po lesie czy muzeum, a na niej w formie rymowanki umieszczone są zadania i zagadki,
przeplatane lokalnymi ciekawostkami. Na końcu trasy dociera do miejsca, w którym została ukryta
skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią.

Wielkopolskie Questy nie skupiają się wyłącznie na Poznaniu, w którym samym jest ich 9, lecz
zachęcają do odwiedzenia wielu innych miejsc w naszym regionie. W Wielkopolsce znajduje się
ponad 80 tras questowych, więc wybór interesującej tematyki jest ogromny. Wśród propozycji
znajduje się Królewski Poznań - quest, który pojawił się wśród dziesięciu najpopularniejszych
questów w Polsce wg rankingu ogłoszonego przez ogólnopolski portal www.questing.pl.

To okazja, by w zabawny, ale i mądry sposób na odkrywanie sekretów najstarszego regionu w Polsce.
Questy dostarczają rozrywki i dzieciom, i dorosłym. Wszystkie osoby, które do Pracowni
Krajoznawczej WBPiCAK (ul. Kramarska 32 w Poznaniu) dostarczą ulotki z rozwiązaniami pięciu
questów, otrzymają bezpłatnie odznakę krajoznawczą PTTK Wielkopolskie Questy - Odznaka
Odkrywców Tajemnic. Co więcej, dla pierwszych laureatów przewidziano drobne nagrody.

Poznań wśród laureatów rankingu TOP10 najpopularniejszych questów w Polsce!

Turystyka aktywna jako forma spędzania wolnego czasu zyskuje coraz większą popularność. Prym w
tej kategorii wiodą questy, czyli edukacyjne gry terenowe, których w Wielkopolsce nie brakuje.
Wśród laureatów rankingu TOP 10 najpopularniejszych questów w Polsce, ogłoszonego przez
ogólnopolską stronę www.questing.pl, na czwartym miejscu znalazł się quest Królewski Poznań. To
wyróżnienie cieszy tym bardziej, że ranking powstał w oparciu o autentyczne opinie turystów. Co
zachwyciło questowiczów w Poznaniu? Po odpowiedź zapraszamy do odwiedzenia strony
www.regionwielkopolska.pl, gdzie znajduje się baza blisko osiemdziesięciu questów w Wielkopolsce.
Jest to również doskonała propozycja spędzania wolnego czasu w czasie ferii. Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprasza do udziału w akcji Ferie z questami.
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