
   WYCIECZKA ZIMOWA
            

O DUSZKU ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
       z prezentami i Świętym Mikołajem oraz jego „reniferem” Kameleonem 

W całej Polsce Boże Narodzenie to magiczny czas a Wigilia to wieczór cudów, 
niezwykłych przeżyć największe w całym roku niezwykłe i cudowne święto rodzinne.

W tym czasie sięgamy do rodzinnych tradycji, wspomnień o bliskich, zwyczajów 
tworzonych przez pokolenia.

Podczas naszej wycieczki przeniesiemy się w świat nocy wigilijnej sprzed 100 lat. 
Postaramy się zainteresować dzieci zwyczajami i obrzędami przedwojennego dworu i 
wiejskiej chałupy. Wszystko przy akompaniamencie kolęd i pastorałek oraz trzaskających 
szczap w kominku, w konwencji zabawy z duszkiem świąt Bożego Narodzenia.

Podczas wycieczek dzieci wezmą udział w dwóch warsztatach oraz poznają tradycje i 
obrzędy świąteczne.

 Warsztaty ceramiczne – wykonywanie z białej gliny szopki betlejemskiej lub innych 
elementów świątecznych .

 Warsztaty tworzenia wiklinowych choinek z naturalnych spałek z brokatem i 
dekoracjami .

      Na dzieci  czeka wiele dodatkowych atrakcji a najważniejszą z nich będzie spotkanie ze 
Świętym Mikołajem i reniferem oraz wręczenie dzieciom prezentów ( w cenie wycieczki) 
 Dodatkowo sklepik z oryginalnymi pamiątkami, zwiedzanie skansenu rzemiosła, dwa posiłki 

Wychowawcy – postaramy się, aby to spotkanie było też ukojeniem zszarganych nerwów dla 
wychowawców. Stworzymy dla Państwa przyjemny serwis kawowy oraz chwile wytchnienia.

Ceny już od 40 zł od osoby z posiłkami , Mikołajem i prezentami oraz warsztatami rzemiosła

Zapraszamy gorąco rezerwować terminy grudniowe, styczniowe okres ferii zimowych oraz 
czas do końca lutego.

     Od marca do końca kwietnia zapraszamy już na wycieczkę wielkanocną 

                                          DZIAŁAMY CAŁY ROK

Kontakt i rezerwacja - najlepszą formą rezerwacji jest mail do koordynatora
         Koordynator - Tomasz Poraziński tel. 608 01 25 41 mail: biuro@garniec.pl
Adres :
Skansen i Wioska Ginących Zawodów Koronowo - ul .Lipkusz 8, 86 – 010 Koronowo
Przewidywana liczebność 1 grupy: 35-50 osób ( ok. 2 klasy) -  przyjmujemy także mniejsze grupy

Koszty, zdjęcia oraz szczegóły wycieczki znajdziecie Państwo na stronie www.garniec.pl

http://www.garniec.pl/

