GDAŃSKIE GRY MIEJSKIE
1. DZIŚ TY ZOSTAŃ PRZEWODNIKIEM – zwiedzanie Gdańska w formie gry miejskiej
To przygoda, w której samodzielnie odnajdziecie i poznacie najciekawsze zakątki Starego Gdańska. Co więcej sami
staniecie się przewodnikami dla innych, a za Waszą pracę otrzymacie zasłużoną zapłatę. Gdańskie Guldeny, którymi
wynagrodzony zostanie Wasz wysiłek na koniec będziecie mogli wydać podczas podsumowującej zabawę licytacji.
Ilość uczestników: 15-40 osób

Czas trwania: 3 godz.

Wiek uczestników: min. 12 lat

Konieczna ilość opiekunów: do 25 os. – min. 3, powyżej 25 os. – min. 4
2. W POSZUKIWANIU STOLEMOWEGO SKARBU – kooperacyjna gra miejska
Gdański Stolem ukrył w mieście skarb, do którego odnalezienia Was zaprasza. Nie będzie to jednak łatwe zadanie!
Musicie uważnie odrywać zaczarowane zakamarki miasta w poszukiwanie wskazówek i zdobywa ć cenną wiedzę
o jego tajemnicach. Jednak i to nawet może zdać się na nic, jeśli nie połączycie Waszych sił, by wspólnie pokonać
stojące przed Wami wyzwanie…
Ilość i wiek uczestników, czas trwania oraz konieczna ilość opiekunów: jak wyżej
W POSZUKIWANIU ZŁOTEJ WODY – gra miejska dla dorosłych
Skąd się wziął w Gdańsku Goldwasser? Jak powstała receptura tego niezwykłego trunku? Jaki ma zapach? No
i w końcu: JAK SMAKUJE? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące dziejów Gdańska odnajdziecie już wkrótce, jeśli
przyjmiecie zaproszenie do wspólnej przygody i zjednoczycie Wasze siły.
Ilość uczestników: 15-40 osób

Czas trwania: 3 godz.

Wiek uczestników: min. 18 lat

DODATKOWE ATRAKCJE, KTÓRE WARTO POŁĄCZYĆ Z GDAŃSKĄ GRĄ MIEJSKĄ TO M. IN.:







Zwiedzanie Kościoła Mariackiego z wejściem na wieżę: ulgowy 3 zł/os., normalny 6 zł/os.; czas 1h
Wizyta w Fabryce Cukierków Ciuciu: 6 zł/os. (w tym paczka cukierków); czas 45 min.
W świecie Hanzy: wizyta w Spichlerzu Błękitny Baranek: ulgowy 8 zł/os., normalny 10 zł/os.; czas 1-1,5h
Europejskie Centrum Solidarności: ulgowy 11 zł/os., normalny 15 zł/os.; czas 1,5-2h
Centrum Hewelianum: 6-8 zł/os.; czas: 1,5 h; zajęcia edukacyjne 45 min: bilet + 60 zł/grupa (max 24-30 osób)
Muzeum Bursztynu: ulgowy: 4 zł/os., normalny: 9zł/os., szkolny 1 zł/os.; czas 1h

CENA GRY: 500 zł/grupa (przy większej ilości zamówień cena do negocjacji)
OPROWADZANIE PO/PRZED GRĄ: 40 zł/h
Na zamówienie istnieje także możliwość zorganizowania gry miejskiej w innych rejonach Trójmiasta (np. w Gdyni,
w Sopocie lub na Westerplatte), a także w języku angielskim.

AKTYWNE ZWIEDZANIE
Zapraszam również na ciekawe i aktywne wycieczki z przewodnikiem po Trójmieście i okolicach. Program
dostosowuję do potrzeb i oczekiwań grupy. Możliwe są wersje klasyczne lub tematyczne (m. in.: szlakiem
gdańskich legend, szlakiem II Wojny Światowej, szlakiem bursztynu lub „W drodze do wolności”), a także
zwiedzanie na rowerach lub kajakach. Dodatkowo, proponuję wprowadzenie elementów aktywizujących,
dzięki którym zwiedzanie miasta zamienia się z biernego słuchania w aktywne poznawanie
i dobrą zabawę. Inne nietypowe atrakcje, których warto ze mną spróbować to m. ni.:




Wizyta w Gdańskiej Brovarni: zwiedzanie warzelni, uroczyste odbicie beczki i degustacją piwa
Rejs szybkimi łodziami motorowymi typu RIB
Zwiedzanie Manufaktury Bursztynu

JĘZYK: polski i angielski

CENA USŁUGI: od 40 zł/h (szczegóły w cenniku)
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