
 

 

Ramowy program spotkania wyjazdowego wprowadzającego do metodologii 

questingu dla reprezentantów LGD „Żywiecki Raj” na teren działania LGD 

Morawskie Wrota 

1 – 2 IV 2014 r. 

 

 1.04.2014 r. 

Godz. 08:00 wyjazd grupy z parkingu pod supermarketem TESCO Aleja Legionów 45, 

trzema autokarami zgodnie z poniższym zestawieniem: 

autokar nr. (miejsce 

noclegowe) 

Aut.1  

(Jordan)    

   (max 50 os.)  

Aut. 2  

(Chałupki + Megalit 

11 os.) 

      (35 os.)  

Aut. 3 

(Pradziad+Megalit 

7 os.)  

(35 os.) 

Kawa na dobry początek  ok. 10:15 

Przywitanie grupy, omówienie programu pobytu na terenie LGD Morawskie Wrota, 

podział na 7 grup. 

Przejście pierwszych questów. Czas na przejście 11:15 - 13:45 

Ilość grup 3 grupy 2 grupy 2 grupy 

quest 
Odkryj Meandry na 

nowo 
Panta rhei w Olzie 

Tajemnice 

Bełsznickiej Buczyny 

miejsce Chałupki Olza Rogów 

Obiad godz. 14:00 

Przejście drugich questów. Czas na przejście 15:30 – 17:00 

Ilość grup 3 grupy 2 grupy 2 grupy 

quest Turza Śl. Czyżowice Łaziska 

miejsce 
Śląska Fatima 

wczoraj i dziś 

Legendarna Czacza 

w Czyżowicach 

Skarby Wszystkich 

Świętych w Łaziskach 

Spotkanie wprowadzające do metodologii questingu. Doświadczenia w funkcjonowaniu 

questów na terenie LGD Morawskie Wrota - od godz. 17:30 

kolacja 

Przejazd do miejsc noclegowych 

 



 

 

2.04.2014 r. 

Śniadanie w miejscu noclegu 8:00- 9:00 

Przejście trzecich questów. Czas na przejście 9:30 – 11:15 

Ilość grup 3 grupy 2 grupy 2 grupy 

quest 
Legendarna Czacza 

w Czyżowicach 

Śladami pradziejów 

w Roszkowie 

Krzyżanowice-

odwiedzam, poznaję, 

powracam 

miejsce Czyżowice Roszków Krzyżanowice 

Dodatkowo jedna grupa z autokaru nr 2,  przechodzi quest: „Śladami Hrabiego Arco” w 

Gorzycach. Czas na przejście 10:00 – 11:15 

11 : 45 Spotkanie wszystkich grup pod Basenem Nautica – rozlokowanie we właściwych 

autokarach, zwiedzenie obiektu i otoczenia oraz siedziby LGD Morawskie Wrota 

(możliwość zakupu pamiątek – lokalne rękodzieło) 

Obiad ok. godz. 13.00 

Ok. godz. 14.00 wyjazd w stronę Żywca, przyjazd do Żywca ok. godz. 16.00 

 

Zapewniamy: 

 Transport autokarem na trasie Żywiec – LGD Morawskie Wrota – Żywiec, 

 Nocleg w pokoju z łazienką, 

 Wyżywienie (obiad, kolacja  1.04, śniadanie, obiad 2.04), 

 Udział w poszczególnych wydarzeniach powyższego programu, 

 Questy – karty poszczególnych wypraw, 

 Transport na i z warsztatów, 

 Opiekę trenera, 

 Ubezpieczenie NNW. 

 
 

 

 
 

Program wyjazdu zakłada przejście trzech tras questingowych w terenie. Proszę pamiętać 

o wygodnym obuwiu, oraz odpowiednim ubraniu dostosowanym do warunków 

pogodowych. 

Program wyjazdu jest ramowy, niektóre punkty programu mogą trwać nieznacznie dłużej 

bądź krócej. 

w w w . b e s t q u e s t . p l  

http://www.bestquest.pl/

