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Przekazujemy Państwu katalog na rok szkolny 2016-2017,  
w którym znajdziecie propozycje i warianty wycieczek począwszy 

od grup przedszkolnych po młodzież licealną.  
Program każdej wycieczki dostosowujemy do wieku  

i wymagań grupy, dlatego mogą Państwo wybrać z całego katalogu 
dowolne tematy zajęć, warsztatów i obiekty,  

a my zaplanujemy niezapomnianą przygodę na Jurze.

Nasze wycieczki organizujemy na terenie północnej Jury,  
głównie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
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Wycieczka: W zwierciadle czasu
                   żywe średniowieczeod stycznia

do grudnia*

6-16 lat

  Zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec z przewodnikiem.
  Zamek w zwierciadle czasu - zamek i jego 

funkcja w średniowieczu, stany w średniowie-
czu, kodeks rycerski – czyli jak zostać ryce-
rzem, jak zostać damą, mini turniej rycerski, 
o jadle, napitku i polowaniach, prezentacja 
uzbrojenia. Program trwa około 60 minut, 
przeprowadzany jest przez dwóch rycerzy, 
z użyciem eksponatów, które są muzealnymi 
replikami.  
Można dotykać, przymierzać, wypróbować…

  Przejazd do Żarek. 
  Co dawniej jadano na Jurze – dwudaniowy 

obiad w Przystani Leśniów.
  Rzemiosła przez wieki - Stary Młyn z interaktyw-

ną i multimedialną  wystawą dawnych rzemiosł. 
Sam zrób mąkę, kaszę, beczkę czy buty.

 Warsztat EtnoJury Odkrywamy dawne umiejęt-
ności: wiklina, plecionkarstwo, ceramika, sto-
larstwo – aktywne warsztaty dla uczestników 
w różnym wieku - opisy warsztatów na stronie 
etnojura.pl

cena: 65 zł za uczestnika
wycieczki od 30 do 55 osób
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 ok.7  godzin

* w miesiącach wiosennych i jesiennych dostępność zamku uzależniona od warunków pogodowych



od stycznia 
do grudnia

EtnoJura to miejsce zabaw naturalnymi materia-

łami, jak siano, drewno, wiklina. Klimatyczne sale 

umożliwiają twórczy bałagan niezbędny przy:

 motaniu zwierząt z siana, 

 wyplataniu z wikliny, 

 starym druku,

 czy robieniu zabawek  

lub figurek 

 jak z gier komputerowych. 

Przy ładnej pogodzie koniecznie trzeba skorzystać 

z Dawnych Zabaw w ogrodzie albo zamówić warsz-

taty pod wiatą i ognisko. 

Pizza w ulubionym smaku, bo każde dziecko zrobi 

ją dla siebie samo. Takie jest właśnie zadanie 

w ramach warsztatów robienia pizzy pod okiem 

profesjonalnego kucharza. Do tego szczypta 

fachowej wiedzy, pokaz kulinarnych  

umiejętności i ciekawostek z kuchni. 

Manufaktura Słodyczy to wielkie wyzwanie, szcze-

gólnie dla najmłodszych. To tu są prowadzone, 

warsztaty produkcji słodyczy. Różne scenariusze 

pokazów, a na miejscu sklepik z ręcznie wyrabiany-

mi słodkościami i kawiarenka. Każde dziecko za-

biera zrobionego 

lizaka do domu.

5 godzin3-14 lat

cena: 12 zł za uczestnika

cena: 10 zł za uczestnika cena: 15 zł za uczestnika

cena: 8 zł za uczestnika

Wycieczka: Jura kreatywnie 
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Przy wyborze czterech atrakcji 
cena TYLKO 40 zł  / do 120 osób

Z powyższej propozycji można wybrać 
dowolne atrakcje, np.  dwie lub trzy. 

Stuletni młyn przemieniony w interaktywne muzeum. 

Pomysłowe podejście do historii rzemiosł, liczne gry, 

filmy, słuchowiska, oryginalne eksponaty, zabawy 

z żarnami, rozpoznawanie zbóż i ziaren, filmowe 

opowieści, gadające w piecu bułeczki. Tu się dotyka, 

bawi, uczy. Liczba atrakcji w Starym Młynie 

zaskoczy każdego niezależnie od wieku.
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Wycieczka: Etno-zabawnie
od stycznia  
do grudnia

3-4  godziny 4-14 lat

Wycieczka aktualna przez cały rok. W zależności od 
pory roku, bawimy się różnymi tematami. Będą to: 
zwyczaje świąteczne, wiosenne malowanie mchem, 
czas na strach, żniwa w Młynie i wiele innych. 
Prosimy dzwonić, opowiemy o aktualnych tematach 
przewodnich. Stałe elementy wycieczki to:

  Multimedialna wystawa rzemiosł w Starym  
Młynie z zadaniami dla różnych grup wiekowych.

  Wystawa czasowa lub warsztat w Młynie.
  EtnoJura z aktywnym warsztatem pełnym 

zabawy i uśmiechu. W pracowni bawimy się 
wikliną, sianem, brzozą, naturalne materiały 
i dawne zwyczaje są inspiracją do nowych, 
kreatywnych zadań.

  „Dawne zabawy” - ruchowe gry w ogrodzie.

BESTSELLER
„DAWNE ZABAWY”

“Dawne Zabawy” z toczeniem 
fajerek, grelami, kulą na uwięzi, 

rzutem podkową to okazja  
do zawodów, wyścigów  
i gier zręcznościowych.  

Nagrody dla zwycięzców. 

Dodatkowo możliwość zamówienia 
posiłku, np. regionalnych pieczonek 
lub ogniska.cena: 29 zł za uczestnika

wycieczki do 100 osób
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od stycznia 
do grudnia

Wycieczka: Wielkie WYDARZENIE

do ustalenia dowolny

Jeśli planujecie Państwo dużą uroczystość, 
wspólną wycieczkę rodziców i dzieci lub inne 
wydarzenie, dla którego szukacie miejsca, 
które pomieści kilkaset osób - zapraszamy 
na Jurę.  

Dysponujemy bezpiecznym terenem z: parkiem 
linowym, sceną, wiatą, miejscem na ognisko. 
Możemy zaplanować wydarzenie tematyczne 
lub zaproponować aktywne eko-warsztaty 
z robotami z puszek, zwierzętami z szyszek 
lub siana, cukrową watą, grami zręcznościowy-
mi lub atrakcjami dla młodzieży.

Każdorazowo program dostosowujemy  
do wieku uczestników i rodzaju wydarzenia. 

cena: po ustaleniu programu  
i liczby osób

od 100 do 500 osób
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3 godziny 5 -12 lat

Wycieczka: Dwórki i rycerze

Od 15 stycznia do 28 lutego 2016 r. w Starym 
Młynie, w Żarkach będzie można poznać 
tajniki rycerstwa i średniowiecznych rzemiosł: 
płatnerstwa, kowalstwa i mincerstwa. 
Prawdziwe zbroje i oręż, autentyczny miech 
kowalski. Każdy uczestnik wybija swój żarecki 
grosz.

Drugą atrakcją wycieczki jest warsztat 
w pracowni EtnoJura – „Dwórki i Rycerze”. 
Podczas warsztatu każde dziecko robi swój 
miecz lub toczek damy dworu – rekwizyty 
idealne na każdy bal. Będzie też okazja,  
żeby posłuchać o Szczerbcu i innych ważnych 
mieczach, o strojach na dworach królewskich   
i dawnych balach.

cena: 28 zł za uczestnika
wycieczki do 100 osób

styczeń, luty
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Wycieczka: Kolorowo i słodko
od stycznia 
do grudnia

Kolorowo i słodko to propozycja wycieczki, z której 
mogą Państwo skorzystać przez cały rok. Obej-
muje ona pokaz w Manufakturze Słodyczy oraz 
dowolny warsztat w Pracowni Zabawek. Manufak-
tura Słodyczy, a w niej warsztaty produkcji lizaków 
zainteresuje każdego. Pokazy dla dzieci z czarowa-
niem słodyczy lub słodkie kalambury dla młodzie-
ży, oraz sklepik z ręcznie wyrabianymi słodkościa-
mi to główne atrakcje Manufaktury, ale prawdziwą 
frajdę daje samodzielnie zrobiony lizak!

W Pracowni Zabawek dzieje się dużo 
- każda grupa może wybrać inny warsztat, np.: 

  Mała farma,
  Robimy zabawki,
  Kreatywna pamiątka z Jury,
  Kwadratowy świat klocków czy hit pop-kultury,
  Biżuteria aztecka, celtycka czy słowiańska, 
  i inne - aktualne warsztaty - informacja na telefon

Dodatkowo można zamówić posiłek:  
drożdżowe racuszki z sokiem (6 zł),  

obiad lub ognisko.

ok. 3 godziny 4-14 lat

cena: 25 zł za uczestnika
wycieczki do 50 osób
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Świąteczna wycieczka
od marca
do kwietnia

2,5 godziny 4-16 lat

Idą święta i wiosna tuż, tuż - to najwyższy czas 
na zrobienie świątecznych dekoracji. Sianko,  
wiklina albo brzoza razem z wiosennymi 
odcieniami doskonale nadaje się do dekoracji. 
Robimy wesołe zajączki, kurczaki w wiklinowych 
gniazdach albo pisanki w piórkach.

Podczas zabawy opowiadamy o dawnych zwycza-
jach świątecznych, rozwiązujemy zgaduj zgadulę 
lub quizy z nagrodami EtnoJury. Przy ładnej pogo-
dzie zapraszamy do ogrodu. Wszystkie zrobione 
dekoracje dzieci zabierają ze sobą. 

Doskonałą okazję do odpoczynku jest pokaz  
robienia słodyczy z możliwością zrobienia  
własnego lizaka. Tutaj też wszystko w wiosen-
nych odcieniach. Dodatkowo słodki sklepik  
wabi owocowymi zapachami.

Dodatkowa atrakcja Stary 
Młyn z interaktywną wystawą 
i warsztat z niespodziankami 
„Bitwa na jaja”.

cena: 25 zł za uczestnika

lub 32 zł cena ze Starym Młynem 
wycieczki do 60 dzieci
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cena: 34 zł za uczestnika
wycieczki do 60 osób

Niezapomniana przygoda dla najmłodszych. 
Łąki Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 
w Żarkach kuszą otwartą przestrzenią.  
To tutaj poznajemy ślady bytowania zwierząt, 
te prawdziwe i te odciśnięte przez dzieci duży-
mi stemplami. Zabawy ruchowe, zgadywanki,  
quizy i dużo uśmiechu. To tylko połowa  
wycieczki.

Na dalszą zabawę zapraszamy do pobliskiej 
pracowni gdzie młodsze dzieci samodzielnie 
wykonają komplet magnesów ze znakami zwie-
rząt Jury i ich tropami, a starsze będą mogły 
motać zabawne zwierzęta z siana.
Zadowolenie z własnej pracy gwarantowane.

Dodatkowo można  
zamówić posiłek.

3 godziny 3-7 lat

Wycieczka: Poznajemy ślady  
                      zwierząt 

od maja  
do października
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5 godzin 11-13 lat

Wycieczka w terenie obejmująca tematykę 
z zakresu kartografii.  Najpierw “zaprawa” 
na łąkach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 
W formie konkursów i quizów powtarzamy 
wiedzę z zakresu:

 zawartości mapy,
 co kryją plany miast,
 jak przeliczamy skalę.

Następną częścią wycieczki jest zabawa miej-
ska z kompasem i mapą. Wycieczkę dzielimy 
na mniejsze grupy. Każda grupa dostaje mapy, 
kompas, zadania w formie qestu i razem 
z przewodnikiem rusza w miasto.  
Gra przewidziana jest na około 1 h.

Zwycięska drużyna, jako pierwsza, jedzie 
na przejażdżkę gazikami po Jurze. Pozostała 
grupa udaje się do pracowni, gdzie każdy 
może wykonać własną pamiątkę z Jury, np. 
amonit, albo swojego ducha Jury. Animatorzy 
opowiadają czym są amonity lub przedstawiają 
legendarne postaci i duchy Jury.

lekcja w terenie: Z mapą i kompasem                       
od maja  
do października

cena: 48 zł za uczestnika
wycieczki do 45 osób
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Pokazujemy światowe ikony dizajnu, wzory znane 
od stuleci i te ultranowoczesne, opowiadamy 
o trendach, projektantach, kierunkach.

Zaprojektuj swój obiad czyli samodzielne 
przygotowanie pizzy.

Po obiedzie spacer z kijami - jak na Jurę przystało 
- nordic walking pomiędzy Orlimi Gniazdami: 
Mirowem i Bobolicami. 

Drugie życie produktu czyli wyzwanie dla kreatywnych 
pomysłów. Każdy z uczestników szuka własnych 
inspiracji, które potem realizuje podczas warsztatu. 

Pracownia dizajnu udostępnia: słoiki, klucze, guziki, 
puszki, dyskietki, butelki - reszta jest tylko kwestią 
pomysłu. 

4-5 godzin 10-18 lat

Wycieczka: Upcykling 
            czyli zostań projektantem

od maja  
do października

Każdy z uczestników przywozi 
swoją starą koszulkę, 
na której robi nadruk według 
własnego wzoru.

BESTSELLER
D R U G I E  Ż Y C I E 
Twojego T-SHIRTU

cena: 53 zł za uczestnika
wycieczki do 45 osób
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6-16 lat

Wycieczka: Rycerze i Damy
                  na zamkuod maja  

do października

cena: 65 zł za uczestnika
wycieczki od 30 do 55 osób

  Zwiedzamy drewniany Gród na Górze Birów.  
Przewodnik opowiada o życiu w grodzie i funk-
cjach zabudowy.

  Przejście z przewodnikiem do Zamku Ogrodzie-
nieckiego i zwiedzanie z nim ruin średniowiecznej 
warowni.

  „Szlakiem Rycerzy i Dam”  – program dla 
aktywnych, zapewniający uczestnikom możli-
wość udziału w następujących konkurencjach: 
strzelanie z łuku, rzut włócznią, walka na miecze 
sportowe, polowanie na Pana Kapustę, bieg 
sprawnościowy Damy i Rycerza, nabijanie i strze-
lanie z działa. Trwa około 60 minut.

  Ognisko z kiełbaskami na terenie Zamku,
  Przejazd do Żarek i zwiedzanie Starego Młyna 

z wystawą dawnych rzemiosł: płatnerstwa, ko-
walstwa, bednarstwa oraz program warsztatowy  
„Rycerze i Damy na szlaku Orlich Gniazd”

  Warsztat EtnoJury „Odkrywamy dawne umiejęt-
ności”. Własnoręcznie zrobiona pamiątka z Jury, 
np. drewniany miecz, dawna biżuteria, sakiewka, 
- dają dużą satysfakcję.

5- 6 godzin
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4 godziny 3-11 lat

Jedyna taka wycieczka - wspólnie świętujemy 
Dzień Mamy i Dzień Taty. Wycieczka dla dzieci 
razem z rodzicami. Każde dziecko może zabrać 
mamę lub tatę i bawimy się wspólnie. Pierw-
szym punktem programu jest wspólne zwiedza-
nie interaktywnego Starego Młyna. Tutaj zadania 
rozwiązują i dzieci, i dorośli.

Następnie dzieci robią lizaki w Manufakturze Sło-
dyczy, wszak Dzień Dziecka to też ważne święto. 
Wspólnie oglądamy pokaz robienia słodyczy 
i próbujemy ciepłych, pachnących landrynek.

Kolejna atrakcja to robienie upominków 
dla mamy i taty. Motanie serca z wikliny, siana, 
brzozy i innych naturalnych materiałów to duża 
przyjemność. Gdy dzieci pracują nad upomin-
kami rodzice mają okazję odpocząć przy kawie 
pod wiatą.

Wycieczka: Z mamą lub tatą
maj - czerwiec

cena: 42 zł dziecko + rodzic
wycieczki do 80 osób łącznie
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maj - czerwiec
Wycieczka: Świętujemy  
                 Dzień Dziecka

3-4 godziny 9-18 lat

Wszyscy lubimy słodycze, szczególnie w Dziec-
ka Dziecka, dlatego zapraszamy do Manufaktury 
Słodyczy. W programie samodzielne robienie 
lizaków wraz z pokazem wyrabiania słodyczy, 
począwszy od etapu płynnego cukru. Zapachy 
i aromaty pobudzają apetyt na naturalne smaki, 
a możliwość próbowania jeszcze ciepłych 
landrynek to równie ciekawe doświadczenie. 
Na koniec każdy zabiera własnoręcznie zrobione 
słodycze. Na łasuchów czeka sklepik manufaktury.

Drugim punktem programu jest samodzielne 
wykonanie upominku na Dzień Dziecka. Można 
wybierać pomiędzy zawieszkami i breloczkami 
z figurkami ulubionych bohaterów gier czy fil-
mów, biżuterią z oryginalnym amonitem sprzed 
150 000 lat, pracami z gliny, wikliny lub drewna.
Gwarantujemy dobrą zabawę i satysfakcję z wła-
snej pracy! Temat pracy ustalamy w momencie 
rezerwacji wycieczki.
 
Dodatkowo kolejnym elementem 
wycieczki może być warsztat 
robienia pizzy pod okiem  
szefa kuchni. 

cena: 25 zł za uczestnika
wycieczki do 80 osób

40 zł wraz z pizzą
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3 godziny 3-9 lat

Wycieczka: Zabawka 
                        na Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka to doskonała okazja 
do odwiedzenia Pracowni Zabawek  
i Manufaktury Słodyczy. 

Świętowanie zaczynamy od wyboru zabawek, 
które dzieci będą chciały składać i malować. 
Młodsze dzieci mogą robić drewniane autka, 
wózeczki dla lalek, koniki na kółkach, koty,  
kolorowe farmy. 
Starsze dzieci wybierają spośród figurek 
z ulubionych gier lub filmów. Składają, sklejają, 
malują - taka praca twórcza daje dużo satysfakcji.

Następnie wycieczka przechodzi  
do Manufaktury Słodyczy (400m).
Własnoręcznie zrobiony lizak będzie drugim 
prezent z tej wycieczki. To tutaj można zobaczyć 
kolejne etapy produkcji, gdy cukier z płynnej 
masy, staje się tęczowym, pachnącym lizakiem.

Takie prezenty dzieci 
zapamiętają  
na długo! cena: 25 zł za uczestnika

wycieczki do 50 osób

maj - czerwiec
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od stycznia do grudnia
Wycieczka: Sielskie klimaty dawnej 

4 -5 godzin 4-12 lat
Wycieczka do agrogospodarstwa z kucykami, 
lamami, mini kuzkami, quizami, dojeniem 
sztucznej krowy, mini skansenem, ogniskiem 
z kiełbaskami, oraz do Pracowni Zabawek 
z dawnymi zabawami i możliwością własno-
ręcznego zrobienia zabawki - 
to niezapomniana przygoda na Jurze!

Wycieczkę zaczynamy w gospodarstwie  
agroturystycznym:

  poczęstunek powitalny dla dzieci  
i bufet kawowy dla opiekunów,

  zwiedzanie miniskansenu chata  
z przełomu XIX -XX w.,

  ekspozycja dawnych maszyn rolniczych,
  kiełbaski z grilla,
  program „Skąd się bierze mleko”  

z dojeniem krowy.
  mleczna droga  
czyli kto daje nam mleko,

  magia natury - proces 
powstawania mleka,

  lekcja dojenia krówki 
Marcysi (sztuczna krowa),

  maślana przygoda  
- lekcja robienia masła,

  degustacja masła,  
mleka i sera,

  quiz - mleczne  
pytania Marcysi.

BESTSELLER
Skąd się bierze mleko
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Drugą atrakcją wycieczki jest zabawa  
w Pracowni Zabawek:

  robimy zabawkę w ramach aktywnych 
warsztatów, do wyboru: malowana farma,  
KWADRATOWY ŚWIAT, zestaw własno-
ręcznie zrobionych magnesów,

  program “Dawne zabawy” czyli toczenie 
fajerek, kula na uwięzi, zawody z nosidłami, 
grele czyli dawne kręgle, konkurs rzutu 
podkową i inne,

  sklepik z pamiątkami pełny ekologicznych 
inspiracji do samodzielnej pracy

Dodatkowo można zamówić 
przejazd gazikami po Parku 
Krajobrazowym Orlich Gniazd  
- 30 min.

BESTSELLER
KWADRATOWY ŚWIAT

Klocki znane od wieków  
czy sześcienny 
świat rodem z gier 
komputerowych.  
Dzieci składają i malują 
figurki, według własnych 
inspiracji. Gotowe zabawki 
zabierają ze sobą.

wsi jurajskiej

cena: 45 zł za uczestnika
wycieczki do 150 dzieci

cena: 53 zł za uczestnika
cena z przejazdem gazikami
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Wycieczka: Wełną malowane
od maja  
do października

3-4 godziny 3-11 lat

W wiejskie klimaty przeniesiemy się podczas 
wycieczki do Zagrody Edukacyjnej Maciejówka 
gdzie dzieci spędzą czas w towarzystwie owie-
czek i szumu lasu.
Zobaczymy jak dawniej przerabiano wełnę 
na filc. “Owce u fryzjera” czyli jak pachnie świeżo 
strzyżona wełna. Samodzielnie zrobimy z wełny 
owczej fantastyczne ozdoby lub „namalujemy 

wełną” własny obraz. Spró-
bujemy gręplowania i pracy 
na wrzecionie. Maluchom 
poczytamy autorskie „Bajki 
Edukacyjne z Maciejówki”. 

Dla chętnych uczta pierogowa.
Po pierogowych smakołykach wycieczka 
do Starego Młyna, gdzie każdy zrobi swoją 
kaszę lub mąkę i wspólnie poszukamy zwierząt 
mieszkających w młynie.

cena: 23 zł za uczestnika

29 zł z pierogami
wycieczki do 50 dzieci



 tel. 731-926-776, 730-950-551          > 2120 <       tel. 731-926-776, 730-950-551

2-3 godziny 6-18 lat

Wycieczka: Mikołajowa

Wycieczka mikołajkowa  pełna kreatywnej 
i słodkiej zabawy to doskonały upominek  
sam w sobie. 

  Pracownia  zabawy, a w niej  warsztaty  
eko-ozdób choinkowych 
Samodzielnie zrobione aniołki z siana, 
gwiazdki z wikliny, albo brzozowe renifery  
to piękne ozdoby na każdą choinkę. 

  Manufaktura  słodyczy i pokaz robienia 
świątecznych słodkości
Najpierw pokaz robienia słodyczy, począwszy 
od cukru w płynnej postaci, a następnie 
prezentacja jak powstają aniołki, mikołajki, 
renifery i kolorowe choinki. Na koniec każdy 
z uczestników robi swoją słodką laskę 
choinkową.

Możliwość wręczania prezentów 
przez Mikołaja.

Dodatkowa atrakcja Stary Młyn 
z multimedialnymi niespodziankami 
„Gdzie mieszka Rudolf”.

od 20 listopada 
do 23 grudnia

cena: 25 zł za uczestnika

lub 32 zł cena ze Starym Młynem 
wycieczki do 80 dzieci
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od kwietnia do listopada
Wycieczka: Szukamy skarbu Jury

8-18 lat2 dni2

DZIEŃ 1

  Po przyjeździe do Podzamcza szukamy 
skarbu -  gdzie uczestnicy będą mogli samo-
dzielnie poszukać amonitów, belemnitów, 
ramienionogów i innych skamieniałości okresu 
jurajskiego.

  Zwiedzanie pięknie położonego Grodu na 
Górze Birów z systemem jaskiń i schronisk 
skalnych. Przewodnik oprowadzi uczestników 
po drewnianej warowni. Podziwiamy niezwy-
kłe jurajskie pejzaże, jakie można podziwiać 
ze szczytu ostańca.

  Góra Janowskiego – najwyższe wzniesienie 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej  
wraz ze Skalnym Miastem.

  Zakwaterowanie w Gościńcu pod Lilijką  
(pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami),  
obiadokolacja.

  Zwiedzanie zamku w niezwykłej nocnej sce-
nerii. Uczestnicy lub opiekunowie otrzymają  
pochodnie,  a przewodnik opowiada historię 
zamku oraz związane z nim legendy.

cena: 140 zł za uczestnika
min. 32 osoby,  max. 44 osoby + 4 dostawki 



 tel. 731-926-776, 730-950-551          > 2322 <       tel. 731-926-776, 730-950-551

DZIEŃ 2
  Po śniadaniu uczestnicy przejeżdżają 

do średniowiecznego miasteczka Żarki,  
trasa trwa około 30 minut.

  Wycieczka w Żarkach rozpoczyna się w blisko 
stuletnim Starym Młynie. W zależności od wieku 
grupy zwiedzający uczestniczą w różnych 
zadaniach, poczynając od szukania myszy,  
przez samodzielne robienie kaszy

  Razem z przewodnikami Młyna, wycieczka ogląda 
zespół Zabytkowych  Stodół - jedyny taki na Jurze.

  Manufaktura Słodyczy to miejsce gdzie można 
poznać tajniki robienia lizaków. Na koniec każdy 
robi swój smakołyk.

  „Własny amonit” to temat warsztatów 
w EtnoJurze, gdzie każdy uczestnik robi amonit 
z wybranego materiału, np.: gliny, kamienia, 
drewna lub na tkaninie. Własnoręcznie zrobiona 
pamiątka w postaci torby, breloczka  
czy zawieszki daje dużo satysfakcji.

  Dwudaniowy obiad podany w Przystani Leśniów.
  Proponujemy też spacer do Sanktuarium 

Leśniowskiego prowadzonego przez ojców 
paulinów. Dostępne są: kościół z Figurą 
Matki Bożej Patronki Rodzin, ogród, źródełko 
o cudownych właściwościach leczniczych. 
Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia 
zwiedzania.
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Wycieczka: Duchy Jury
od maja do listopada

8-18 lat2 dni2

DZIEŃ 1

Program zakłada przyjazd do Żarek w godzinach 
rannych. Wycieczka rozpoczyna się wizytą 
w Pracowni Zabawy.

  „Poznaj duchy Jury”  - prezentacja multimedialna 
z quizem, realizowana w Pracowni Zabawy. 

  Warsztat „Twój duch”: T-shirt, breloczek,  
magnes, przypinka – własnoręcznie wykonana 
pamiątka z Jury, oczywiście z własnym 
wizerunkiem ducha. 

  Przystań Leśniów i obiad z duchami. 
Uczestnicy samodzielnie robią pizzę, 
a animatorzy opowiadają o jurajskich duchach. 

  Stary Młyn i co straszyło w młynach - 
zwiedzanie wraz z programem warsztatowym.

  Manufaktura Słodyczy to miejsce gdzie można 
poznać tajniki robienia lizaków. Na koniec 
każdy robi swój smakołyk.

  W godzinach popołudniowych przejazd 
z Żarek do Podzamcza i zakwaterowanie 
w Gościńcu pod Lilijką (pokoje 2, 3 i 4 osobowe 
z łazienkami). Obiadokolacja.

cena: 149 zł za uczestnika 
min. 32 osoby,  max. 44 osoby + 4 dostawki 
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DZIEŃ 2

  Po śniadaniu w  Gościńcu pod Lilijką 
uczestnicy wybierają się na spacer  
do Grodu Birów.

  Zwiedzanie Grodu na Górze Birów. 
Tam przewodnik oprowadzi ich 
po drewnianej warowni, omawiając 
historię osadnictwa na tym terenie. 
Walorem dodanym do zwiedzania Birowa 
są niezwykłe jurajskie pejzaże, jakie można 
podziwiać ze szczytu ostańca. 

  Po zwiedzaniu Grodu grupa udaje się 
na teren Zamku Ogrodzienieckiego,  
gdzie zwiedza, niedostępną podczas 
nocnego pobytu w ruinach,  Salę Tortur 
zwaną Katownią Warszyckiego.

  Następnie na zakończenie  
– ognisko z kiełbaskami.

  Po zapadnięciu zmroku grupa udaje 
się na Zamek Ogrodzieniecki (300 m) 
na zwiedzanie zamku nawiedzonego  
przez duchy jego dawnych mieszkańców.  
Przewodnik oprowadza grupę i opowiada 
legendy zamkowe, które inscenizują aktorzy 
obecni wśród zwiedzających – emocje 
gwarantowane. 
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od maja do listopada
Wycieczka: Jura aktywnie

10-18 lat2 dni2

DZIEŃ 1

Wycieczkę rozpoczynamy w blisko stuletnim 
Starym Młynie w Żarkach. W zależności 
od wieku grupy zwiedzający uczestniczą 
w różnych interaktywnych zadaniach i oglądają 
multimedialną ekspozycję.
Obiad w Przystani Leśniów, czyli okazja 
do własnoręcznego zrobienia pizzy pod okiem 
szefa kuchni.

Spacer do oddalonego o 20 m Sanktuarium 
Leśniowskiego z rozległym ogrodem 
i źródełkiem o cudownych właściwościach 
leczniczych. Na deser - Manufaktura Słodyczy, 
w której uczestnicy poznają tajniki robienia 
lizaków. Degustacja jeszcze ciepłych cukierków, 
a na koniec każdy zrobi swój smakołyk.

Po deserze półgodzinna gra miejska przybliżająca 
XIX-wieczne  rzemiosło i zadania rozwiązywane 
w grupach.  Nagroda dla zwycięskiej grupy.
Tuż przy żareckim rynku czeka Pracownia 
Dizajnu, a w niej eko-warsztaty lub samodzielne 
robienie pamiątki z Jury. Przy ładnej pogodzie 
warsztaty prowadzimy pod wiatą.
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Zakwaterowanie w Jurajskiej Perle 
(luksusowe pokoje z łazienkami). Po kolacji 
i krótkim odpoczynku, około godziny 20:00 
rozpoczynamy program wieczorny prowadzony 
przez drużynę rycerską.  
Mikołaj Kornicz - rycerz i zbójnik - ukrył swój 
skarb w Strażnicy w Przewodziszowicach. 

cena: 230 zł za uczestnika
wycieczki do 45 osób 

Poszczególne zespoły, prowadzone 
przez historyczne postacie rozwią-
zują zadania, korzystają z mapy, 
strzelają z łuku, przedzierają się 
przez “pajęczą sieć” czy rozwiązują 
rycerskie kalambury i docierają 
do  studni - gwarantujemy dobrą 
zabawę dostosowaną do wieku 
uczestników. 
W nagrodę panorama jurajskich 
ostańców w świetle zachodzącego 
słońca.  Po zejściu do Strażnicy 
zaczynamy ognisko z rycerskimi 
rekwizytami, muzyką i  tańcami.
Powrót około godziny 23:00.

BESTSELLER
SKARB KORNICZA

DZIEŃ 2

Po śniadaniu czas na uroki Jury - około 
3-godzinny spacer po widokowej trasie. 
Zaczynamy od Skałek Rzędkowickich  
- najpiękniejsze ostańce północnej Jury, 
następnie Góra Zborów i zwiedzanie  
Jaskini Głębokiej.
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od maja do listopada
Wycieczka: Eko-aktywni

10-18 lat3 dni3

DZIEŃ 1

  Po przyjeździe do Podzamcza szukamy 
skarbu -  uczestnicy będą mogli samodzielnie 
poszukać amonitów, belemnitów, ramieniono-
gów i innych skamieniałości okresu jurajskiego.

  Zwiedzanie pięknie położonego Grodu 
na Górze Birów z systemem jaskiń i schro-
nisk skalnych. Przewodnik oprowadzi uczest-
ników po drewnianej warowni. Podziwiamy 
niezwykłe jurajskie pejzaże, jakie można 
podziwiać ze szczytu ostańca.

  Góra Janowskiego – najwyższe wzniesienie 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej  
wraz ze Skalnym Miastem.

  Przejście z przewodnikiem do Zamku Ogrodzie-
nieckiego i zwiedzanie z nim ruin średniowiecz-
nej warowni.

  Ognisko z kiełbaskami na terenie Zamku.
  Przejazd do Żarek.
  Manufaktura Słodyczy to miejsce gdzie można 

poznać tajniki robienia lizaków. Na koniec 
każdy robi swój smakołyk.
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  „Własny amonit” to temat warsztatów 
w EtnoJurze, gdzie każdy uczestnik robi amonit 
z wybranego materiału, np.: gliny, kamienia, 
drewna lub na tkaninie. Własnoręcznie zrobiona 
pamiątka w postaci torby, breloczka czy 
zawieszki daje dużo satysfakcji.

  Gra miejska z podziałem na grupy.
  Dwudaniowa kolacja.
  Nocne zwiedzanie Starego Młyna
  Zakwaterowanie w schronisku 

Młodzieżowym w Siedlcu

DZIEŃ 2
  Po śniadaniu czas na uroki Jury - około 

3-godzinny spacer po widokowej trasie. 
Zaczynamy od Skałek Rzędkowickich  
- najpiękniejsze ostańce północnej Jury, 
następnie Góra Zborów i zwiedzanie  
Jaskini Głębokiej.

  Włoscy kucharze czyli warsztat robienia pizzy 
pod okiem szefa kuchni.

  Eko-warsztat czyli upcykling - drugie życie 
produktu czyli wyzwanie dla kreatywnych 
pomysłów. Każdy z uczestników szuka 
własnych inspiracji, które potem realizuje 
podczas warsztatu. 
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  Trening nordic walking z Mistrzynią Europu 
i Polski 2015 - Mariolą Pasikowską. Rozgrzewka, 
nauka techniki, zabawy kijami i marsz.

  Kolacja.
  Około godziny 20:00 rozpoczynamy program 

wieczorny prowadzony przez drużynę 
rycerską. Gwarantujemy dobrą zabawę 
dostosowaną do wieku uczestników.  
W nagrodę panorama jurajskich ostańców 
w  świetle zachodzącego słońca i ognisko 
z rycerskimi rekwizytami, muzyką i tańcami. 
Powrót do schroniska około godziny 23:00.

DZIEŃ 3
  Śniadanie w schronisku
  Spacer Doliną Wiercicy: Zespół Parkowy 

Raczyńskich,  Muzeum Krasińskiego, 
Grota Niedźwiedzia, Pstrągarnia, Źródła 
Zygmunta, Brama Twardowskiego i powrót 
szlakiem zielonym

  Obiad i wyjazd po południu.

Wycieczka: Eko-aktywni cd.

cena: 272 zł za uczestnika 
wycieczki od 50 osób
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“Wygrajmy Wycieczkę”
regulamin konkursu

WYGRANA - wycieczka w sezonie 2017 
Zwycięzcy wybierają wycieczkę 

„W zwierciadle czasu” lub „Damy i Rycerze”

2. miejsce - 30 % rabatu na wycieczkę w sezonie 2017
3. miejsce - 10% rabatu na wycieczkę w sezonie 2017

1.  W konkursie mogą brać udział wszystkie 
grupy, które uczestniczyły w wycieczkach 
organizowanych przez JuraOK w roku 
2016. Jeśli w wycieczce uczestniczyło 
kilka klas, każda klasa może przesłać 
osobne zgłoszenie. Jeśli wygra jedna 
klasa z wycieczki, w której uczestniczyło 
więcej klas, na wycieczkę może jechać cała 
grupa w takiej liczbie jak uczestniczyła 
w wycieczce w 2016 roku.

2.  Zgłoszenie można przesyłać od 15 marca 
do 15 listopada 2016.

3.  Aby wziąć udział w konkursie należy 
przygotować fotoreportaż składający się  
z 5 do 10 zdjęć z krótkim komentarzem, 
anegdotą, dialogiem lub cytatem 

dotyczącym miejsca bądź sytuacji. 
Fotoreportaż należy przesłać w formacie 
PDF na adres kontakt@juraOK.pl wraz 
z oświadczeniem o zgodzie na publikację 
materiałów przez JuraOK (dostępne 
na stronie JuraOK.pl).

4. Oceniane będą forma graficzna i ciekawe 
podejście do tematu - szczegółowe kryteria 
zostaną podane na stronie JuraOK.pl.

5.  Relacje z wycieczek będą na bieżąco 
publikowane na stronie JuraOK.pl.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
30 listopada.

7.  Trzy najwyżej ocenione relacje zostaną 
nagrodzone: 

5%
rabatu 
dla stałych

KLIENTÓW
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