Byczyna – poczuj historię na własnej skórze...

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa oraz dzieci i młodzież do skorzystania z naszej oferty wycieczek szkolnych i
zielonych szkół.
Nasza oferta wyróżnia się niebanalnym miejscem, do którego chcemy Państwa zaprosić.
Byczyna, to miasto w woj. opolskim, którego średniowieczny klimat jest tłem naszych żywych lekcji
historii.
Przygotowaliśmy dla Państwa liczne atrakcje:
Warsztaty rzemieślnicze (np. ceramika, snycerstwo, hafty i szycie ręczne, biżuteria średniowieczna)
Warsztaty artystyczne (np. muzyki dawnej, teatralno - mitologiczne, up-cyclingowe zbroje,
warsztaty kuglarskie)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. trening rycerski oraz turniej walki, tańce korowodowe)
Gry terenowe i strategiczne
Średniowieczne warsztaty kulinarne z ogniskiem
Żywe lekcje historii: "O początkach Państwa Polskiego", "Rozbicie Dzielnicowe - jak sprawiedliwość ojca zniszczyła Polskę", "Złoty wiek- XVI Polski", "Śladami szlaków handlowych", "Bitwa pod Byczyną, czyli jak Byczyna przyczyniła się do przeniesienia stolicy z
Krakowa do Warszawy"
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – „Śladami historii i mitów”
Możliwość wypożyczenia strojów z epoki
Warianty żywych lekcji historii – wycieczka 1 dniowa
Wariant I – podstawowy "Życie w średniowiecznym mieście"
Czas trwania – ok. 2 godz.
1.
Wstęp na trasę wraz z kartą-mapą (gra terenowa)
2.
Animator w stroju, opowiadający o życiu codziennym w średniowiecznym mieście
(dodatkowe elementy trasy, niedostępne w wersji podstawowej)
3.
Możliwość wypożyczenia strojów średniowiecznych
Cena – 20 zł/osoba
Wariant II – Wariant podstawowy + „Warsztat kulinarny wraz z ogniskiem”
Czas trwania - ok. 2+2 h
Cena - 38 zł/osoba
Wariant III – Wariant podstawowy + „Warsztat kulinarny z ogniskiem + biżuteria z naturalnych
przedmiotów”
Czas trwania – ok 6 h
Cena– 47 zł/osoba
Wariant IV – Wariant podstawowy + „Warsztat kulinarny, warsztaty artystyczne: biżuteria +

zajęcia teatralno-mitologiczne (z elementami dramy)”
Czas trwania - ok. 8 h
Cena– 57 zł/osoba
W przypadku wybrania Wariantu IV konieczny nocleg (w agroturystyce koszt ok. 30 - 50 zł od
osoby z wyżywieniem)
Minimalna grupa 15 osób, przy 30 osobach zniżka– 50 zł/grupa
Istnieje możliwość zapewnienia zajęć i atrakcji na dłuższy pobyt – ustalany indywidualnie z grupa,
w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań klienta., tj. w ofercie ogólnej.
W zależności od wielkości grupy oferujemy noclegi w gospodarstwach agroturystycznych w
pobliżu miasta.
Do oferty nie doliczono kosztów podróży. Możliwość skorzystania z usług PKP, PKS, lub własnego
transportu. Oferujemy możliwość zorganizowania przejazdu w obszarze woj. opolskiego, śląskiego
dolnośląskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego
Mamy szeroką ofertę atrakcji podczas pobytu, którą każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i
oczekiwań grupy. Zapraszamy do zadawania pytań – chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.
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