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Cele ogólne i zadania:
― Zapewnienie uczniom wypoczynku  

w zdrowym klimacie przedgórza Karkonoszy,  
w spokojnym i rozległym parku romantycznym

― Zainteresowanie wartościami kulturowymi  
i przyrodniczymi jednego z najciekawszych  
rejonów Polski

― Rozbudzanie ciekawości poznawczej  
i kształtowanie postaw szacunku dla 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
historii i tradycji

― Integracja, wzajemna współpraca grupy  
i kształtowanie poczucia odpowiedzialności

― Podnoszenie sprawności fizycznej  
i nabywanie praktycznych umiejętności

― Kształtowanie umiejętności życiowych  
– empatii, współpracy, tolerancji i otwartości 

― Realizacja programu dydaktycznego  
w warunkach pozaszkolnych

― Zwiedzanie ciekawych miejsc 
i poznawanie ciekawych ludzi 

― Kształtowanie poczucia piękna i zasad 
właściwego postępowania proekologicznego

― Konieczność dbania o wartości kulturowe  
i przyrodnicze

― Rozwijanie i odkrywanie talentów
i zdolności artystycznych

Zawartość oferty:
Karta 1 Działalność edukacyjna  
Karta 2 Pobyty integracyjne jednodniowe
Karta 3 Pobyty integracyjne dwudniowe
Karta 4 Warsztaty
Karta 5 Muzea i wystawy
Karta 6 Wycieczki jednodniowe piesze
Karta 7 Wycieczki jednodniowe autokarowe
Karta 8 Zielona Szkoła – wariant podstawowy
Karta 9 Zielona Szkoła – wariant rozszerzony
Karta 10 Zielona Szkoła – wariant rozszerzony plus
Karta 11 Cennik Ornamental Farm Bukowiec

Ornamental Farm Bukowiec
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów  
Kotliny Jeleniogórskiej
Bukowiec, ul. Robotnicza 9
58-533 Mysłakowice 
+48 603619139, +48 669341911
biuro@dolinapalacow.pl

Działalność edukacyjna 
Ornamental Farm Bukowiec

KAR TA 1
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Muzeum Tajemniczy Las
18 / 15 zł / osoba

Muzeum W Dolinie Pałaców i Ogrodów
18 / 15 zł / osoba

Bilet łączony do obu muzeów
25 zł / osoba

Miejsce na ognisko (drewno, kijki)
5 zł / osoba

Organizacja ogniska z kiełbaskami
20 zł / osoba

Warsztaty przyrodnicze, artystyczne, 
kulturowe
20-50 zł / osoba*

Spacer po parku z przewodnikiem  
lub leśnikiem – około 2 h
10zł / osoba**

Wycieczka jednodniowa piesza
15 zł / osoba**

* w zależności od rodzaju warsztatów
** cena dla grup minimum 20-osobowych

KAR TA 2

Cennik atrakcji
Ornamental Farm Bukowiec
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― Spotkanie w Bukowcu. Powitanie uczestników. 
Informacje ogólne

― Zwiedzanie Muzeum Tajemniczy Las oraz 
Muzeum Doliny Pałaców i Ogrodów

― Spacer z przewodnikiem po parku – wokół stawu 
Kąpielnik, z punktem widokowym na Opactwie

― Warsztaty – do wyboru – osobna karta
― Ognisko z kiełbaskami – nad stawem  

lub w Domu Rybaka w zależności  
od warunków pogodowych

― Zakończenie spotkania w godzinach 
popołudniowych

Cena: 80-90 zł / osoba
Zawiera opiekę przewodnicką w czasie spaceru 
po założeniu parkowym, warsztaty lub lekcje 
przyrodnicze, bilety wstępu do muzeów, na wystawy, 
prezentacje filmowe – według programu, 
możliwość skorzystania z dostępnych gier i sprzętu 
sportowego.

Program godzinowo zostanie dopasowany  
do indywidualnych potrzeb uczestników  
i może ulegać niewielkim zmianom  
w trakcie trwania spotkania integracyjnego  
w zależności od okoliczności niezależnych  
od organizatora.

KAR TA 3

Pobyty integracyjne  
jednodniowe
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Dzień I
― Spotkanie w Bukowcu. Powitanie uczestników.  

Informacje ogólne. Zakwaterowanie.
― Zwiedzanie Muzeum Tajemniczy Las  

oraz Muzeum Doliny Pałaców i Ogrodów. 
― Obiad 
― Spacer z przewodnikiem po parku – wokół stawu 

Kąpielnik, z punktem widokowym na Opactwie
― Warsztaty – do wyboru – osobna karta
― Kolacja integracyjna w formie ogniska  

z kiełbaskami – nad stawem lub w Domu Rybaka
― Czas wolny
― Cisza nocna

Dzień II
― Śniadanie 
― Wycieczka (do wyboru):
1. Szlakiem niebieskim przez Bramkę Kloebera  
i historyczną granicę założenia parkowego do 
przełęczy pod Brzeźnikiem (w zależności od pogody 
wejście na punkt widokowy). Wojków – szpital 
Bukowiec, sanatorium Wysoka Łąka – grobowce rodu 
von Reuss, Pałac Nowy Dwór (Fabryka Dywanów: 
Muzeum Sentymentów), powrót do Bukowca ulicą 
Tokarską – oznakowanym szlakiem św. Jakuba. 

2. Przez Świątynię Ateny przejście do Głównego 
Szlaku Sudeckiego czerwonego, Opactwo z nowym 
punktem widokowym, wejście na Mrowiec,  
dalej do Mysłakowic. Zwiedzanie wsi z domami 
tyrolskimi, pałacem królewskim, zabytkowym 
kościołem i założeniem parkowym.
― Powrót do Bukowca
― Obiad
― Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cena: 180 zł / osoba
Zawiera nocleg w pokojach 3-4 osobowych  
z łazienkami, wyżywienie, opiekę przewodnicką  
na wycieczkach, warsztaty lub lekcje przyrodnicze  
lub zajęcia terenowe, bilety wstępu do muzeów,  
na wystawy, prezentacje filmowe  
– według programu, możliwość skorzystania  
z dostępnych gier i sprzętu sportowego.

Program godzinowo zostanie dopasowany  
do indywidualnych potrzeb uczestników i może  
ulegać niewielkim zmianom w trakcie trwania 
spotkania integracyjnego w zależności  
od okoliczności niezależnych od organizatora.

KAR TA 4

Pobyty integracyjne  
dwudniowe
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Warsztaty przyrodnicze:
1. Przyrodnicze
Cel: kształtowanie pełnej szacunku postawy dla 
otaczającego nas świata przyrody i odpowiedzialności 
za niego. Na terenie parku uczestnicy otrzymają 
podstawowe informacje na temat położenia  
i otoczenia w parku krajobrazowym. Poznają różnicę 
między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Warsztaty  
w tym zakresie będą mieć różną tematykę 
dopasowaną do wieku i ilości uczestników,  
do pory roku i pogody.  
Czas trwania: około 2 h

2. Ekologiczne
Cel: wytworzenie stałych nawyków i zachowań  
w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole  
i w najbliższym otoczeniu. Efektem ma być 
zmniejszenie wytwarzanych odpadów, ograniczenie 
zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, mniej 
przejazdów samochodami i zwiększenie udziału 
produktów ekologicznych w zakupach.  
W parku w okresie wiosenno-letnim: zakładanie 
ogródków z podstawowymi warzywami.  
Czas trwania: około 2 h

3. Ornitologiczne
Cel: przekazanie i wzbogacenie wiedzy na temat 
gatunków ptactwa występujących na terenie 
Rudawskiego Parku Krajobrazowego, na temat 

wędrówek ptaków, ich zwyczajów godowych, 
lęgowych. Rozpoznawanie gatunków występujących  
w parku, budowanie gniazd i budek lęgowych. 
Edukacja na temat dokarmiania ptaków.  
Czas trwania: około 2 h

4. Dendrologiczne 
Cel: inwentaryzacja gatunków drzew na terenie 
parku, ocena stanu drzewostanu na podstawie 
szacunkowej wysokości, obwodu pnia, kształtu 
i gęstości korony, badanie stopnia zanieczyszczenia 
środowiska poprzez analizę stanu blaszek liściowych 
i ilości igieł. Kontrola obecności szkodników, nauka 
rozpoznawania gatunków – na podstawie kory,  
liści i innych cech charakterystycznych. Zajęcia 
manualne (np. tkanie na leśnych krosnach).  
Czas trwania: około 2 h

5. Warsztaty geologiczne
Cel: zaszczepienie w uczestnikach zamiłowania 
 do skał i minerałów oraz pokazanie, że geologia jest 
po prostu fajna. Warsztaty jako forma przekazywania 
wiedzy, która opiera się na aktywnych formach 
edukacyjnych, nastawione są na samodzielną pracę 
oraz obcowanie z prawdziwymi sudeckimi minerałami 
i skałami. Organizator warsztatów wykorzystuje swoje 
autorskie pomysły na angażowanie uczestników, 
ale także korzysta ze sprawdzonych tradycyjnych 
metod poznanych w innych ośrodkach edukacyjnych 

KAR TA 5

Warsztaty organizowane 
w Ornamental Farm Bukowiec
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w Polsce i na świecie. W czasie zajęć uczestnicy 
będą mogli dowiedzieć się jak powstały góry, a także 
przygotować swojego „kumpla kamyka”, model 
Śnieżki z masy solnej, model wulkanu lub zawieszki  
na szyję z wykorzystaniem naturalnych skał. 
To tylko kilka z dużo większej liczby pomysłów.
Czas trwania: teoria około godziny,  
praktyka – czas dopasowany do potrzeb 
indywidualnych grupy (3-5 h).

Warsztaty artystyczne:
1. Warsztaty malarskie
Cel: rozwój i pobudzenie sprawności manualnej 
i wyobraźni, obserwacji otaczającego świata. 
Uczestnicy poznają podstawowe techniki rysunku 
i malarstwa, komunikują się ze światem w sposób 
niewerbalny, pracują nad poprawą percepcji, 
spostrzegawczości, a także poszerzają myślenie 
przestrzenne. W pracowni czy w plenerze uczestnicy 
zyskają pełną możliwość do realizacji założonych 
celów. 
Czas trwania: do 2 h

2. Warsztaty rzeźbiarskie
Cel: zapoznanie z podstawowymi technikami  
i materiałami rzeźbiarskimi, ich charakterystyka  
i możliwości, a także rozwój wyobraźni przestrzennej. 
Uczestnicy przygotowują własnoręcznie płaskorzeźby 
lub formy przestrzenne na wstępnie przygotowanym 
już fragmencie drewna. Uczestnicy korzystają 
z profesjonalnej Sali dydaktycznej w Centrum 
Edukacyjnym, istnieje możliwość zajęć terenowych  
w parku.  
Czas trwania: do 2 h

3. Warsztaty fotograficzne
Cel: zgłębienie tajników fotografowania w studio  

i w plenerze. Poznanie funkcji różnych typów 
aparatów fotograficznych. Podstawy obróbki zdjęć. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem 
sali i profesjonalnego sprzętu. 
Czas trwania: dopasowany do indywidualnych  
potrzeb uczestników

4. Warsztaty modelarskie (druk 3D  
i malowanie)
Cel: doskonalenie naturalnych umiejętności 
manualnych i artystycznych. Zgłębienie mało znanej 
techniki druku 3D. Uczestnicy będą mieli możliwość 
pomalowania wcześniej zaprojektowanych  
i wydrukowanych modeli.  
Czas trwania: do 2 h

Po warsztatach malarskich, rzeźbiarskich, 
fotograficznych i modelarskich możliwość organizacji 
wystawy prac uczestników warsztatów na terenie 
Centrum Edukacyjno-Kulturalnego lub w parkowych 
pawilonach.

5. Warsztaty taneczne
Cel: zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, rozwój 
psychofizyczny, budowanie poczucia własnej 
wartości. Uczestnicy poznają podstawowe układy 
taneczne, potrafią improwizować ruchy do danego 
rodzaju muzyki, doskonalą sprawność ruchową. 
W profesjonalnej Sali tanecznej z odpowiednim 
parkietem i lustrami uczestnicy będą mogli doskonalić 
swoje umiejętności i nabywać nowych. Sala taneczna 
spełni także odpowiednie warunki do aktywności typu 
joga i podobne.  
 
Warsztaty kulturowe:
1. Warsztaty archeologiczne
Cel: usystematyzowanie dotychczas zdobytej 
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wiedzy historycznej i archeologicznej. Uczestnicy 
dowiedzą się czym tak naprawdę jest stanowisko 
archeologiczne, zabytek, oraz co zrobić gdy 
przypadkiem znajdziemy coś bardzo starego. 
Dowiedzą się także gdzie archeolodzy szukają 
stanowisk i jakimi metodami posługują się podczas 
swoich badań. Podczas części warsztatowej 
uczestnicy będą mogli poznać różne sposoby 
datowania zabytków oraz wykorzystać je w praktyce.  
Czas trwania: do 2 h

2. Warsztaty z historii sztuki / architektury
Cel: pobudzenie wyobraźni, uwrażliwienie dzieci na 
otaczającą je przestrzeń. Na przykładach zabytkowych 
pawilonów ogrodowych uczestnicy poznają 
podstawowe i klasyczne elementy architektoniczne 
charakterystyczne dla danych stylów i epok. Nauczą 
się umiejscawiać budowlę w czasie oraz wspólnie 
zbudują przestrzenną bryłę z kartonowych modułów. 
Czas trwania: od 3 do 4 h
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1. Tajemniczy Las  
Muzeum poświęcone florze i faunie Kotliny 
Jeleniogórskiej, a także historii myślistwa. Podzielone 
jest na etapy. Na początku wystawy myśliwy Hubert 
przedstawia się, wita wszystkich zwiedzających  
w swoim gabinecie i krótko charakteryzuje swoją 
pracę, opowiada o tym co robi dla zwierząt i otoczenia. 
W drugiej części wystawy Hubert wprowadza 
zwiedzających do Lasu. Przedstawia krótko tematykę 
każdego ze stanowisk oraz cechy fauny i flory lasów 
Kotliny Jeleniogórskiej. Zwraca uwagę na to, że las 
kryje w sobie wiele niespodzianek oraz oddziałuje 
na nasze zmysły (słuch, wzrok, dotyk). Po wyjściu 
z Lasu Łowczy zapoznaje zwiedzających z tematyką 
życia zwierząt poza lasem i na jego skraju. Zwraca 
uwagę na fakt, że nie tylko las stwarza zwierzętom 
dogodne warunki życia, w których znajdują pokarm 
i schronienie. Zachęca do odwiedzenia kolejnych 
stanowisk wystawy, przy których zwiedzający pogłębi 
swoją wiedzę na ten temat. Jest to m.in. staw, gdzie 
po rozchyleniu wodnych roślin można zobaczyć 
pływające w nim stworzenia, podejrzeć zwierzęta na 
specjalnie przygotowanych stanowiskach, a następnie 
przejść do leśnego kina, gdzie ma miejsce projekcja 
filmów przyrodniczych. Po wizycie w kinie myśliwy 
Hubert zaprasza do ostatniej części wystawy 
poświęconej historii myślistwa, jego roli w gospodarce 
przyrodniczej, ochronie środowiska oraz tradycji 
historycznych związanych z łowiectwem.

 2. Dolina Pałaców i Ogrodów  
Muzeum o charakterze historycznym. Ekspozycja  
w Artystycznej Stodole przedstawia najważniejsze 
obiekty rezydencjonalne z terenu Kotliny 
Jeleniogórskiej i podzielona jest na przedziały 
czasowe, które obrazują chronologicznie powstanie 
obiektu, opisują przedstawicieli rodów oraz 
nakreślają kontekst historyczny i kulturowy, w tym 
architekturę i sztukę, a także przemysł i budownictwo. 
Poszczególnym obiektom poświęcone zostały 
interaktywne ekspozytory, które w atrakcyjny sposób 
prezentują najważniejsze informacje dotyczące 
poszczególnych obiektów. 

3. Pomniki Historii  
11 założeń pałacowo-parkowych z terenu Kotliny 
Jeleniogórskiej wpisanych w lutym 2012 roku na 
prestiżową listę Pomników Historii Prezydenta RP. 
Ekspozycja w postaci opisów i zdjęć obiektów wraz 
z mapą ich rozmieszczenia. Wystawa w pawilonie 
Herbaciarni.

4. Znane osobistości odwiedzające Bukowiec  
na przełomie XVIII / XIX w.  
Wystawa w pawilonie Opactwa.

5. Osobliwości przyrody z terenu Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego 
Wystawa w Domu Rybaka.

KAR TA 6

Muzea i wystawy  
na terenie folwarku w Bukowcu
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1. Bukowiec – Mysłakowice – Bukowiec
Spotkanie w Bukowcu – zwiedzanie wystawy  
„W Dolinie Pałaców i Ogrodów” w Artystycznej 
Stodole, przez Świątynię Ateny przejście do Głównego 
Szlaku Sudeckiego czerwonego, Opactwo z nowym 
punktem widokowym, wejście na Mrowiec, dalej  
do Mysłakowic. Zwiedzanie wsi z domami tyrolskimi, 
pałacem królewskim, zabytkowym kościołem  
i parkiem. Powrót do Bukowca szlakiem zielonym 
 do Drogi Królewskiej i drogą leśną do Bukowca.  
Zakończenie wycieczki ogniskiem z kiełbaskami nad 
stawem lub w Domu Rybaka.
Czas trwania: 5 h + ognisko Dystans: 11 km  
Stopień trudności: Łatwy 

2. Bukowiec – Kowary – Bukowiec
Spotkanie w Bukowcu – zwiedzanie wystawy  
„W Dolinie Pałaców i Ogrodów” w Artystycznej 
Stodole, przejście do centrum wsi, historia obu 
kościołów, karczmy sądowej, wejście na szlak 
niebieski. Przez Bramkę Kloebera  
i historyczną granicę założenia parkowego do 
przełęczy pod Brzeźnikiem (wejście na punkt 
widokowy). Wojków – szpital Bukowiec, sanatorium 
Wysoka Łąka – grobowce rodu von Reuss, Pałac Nowy 
Dwór (Fabryka Dywanów: Park Miniatur lub Muzeum 
Sentymentów), powrót do Bukowca ulicą Tokarską  
– oznakowanym szlakiem św. Jakuba.  

Zakończenie wycieczki ogniskiem z kiełbaskami nad 
stawem lub w Domu Rybaka.
Czas trwania: 6 h + ognisko Dystans: 10 km  
Stopień trudności: Łatwy

3. Bukowiec – Góry Sokole – Bukowiec
Spotkanie w Bukowcu – przejście przez centralną 
część wsi do szlaku niebieskiego w kierunku Karpnik. 
Stamtąd szlakiem żółtym do schroniska Szwajcarka. 
Przerwa na posiłek (piknik pod lipą). Wejście na 
wybrany punkt widokowy – Krzyżna Góra lub Sokolik, 
panorama Sudetów. Powrót do Bukowca tą samą 
trasą.
Czas trwania: 7 h Dystans: 17 km  
Stopień trudności: Średni

4. Bukowiec – Ostra Mała – Skalnik 
 – Bukowiec
Spotkanie w Bukowcu – Głównym Szlakiem Sudeckim 
czerwonym marsz na Masyw Skalnika – najwyższego 
wzniesienia Rudaw Janowickich. Kamienna Ławeczka 
– przerwa obiadowa (piknik/ognisko).  
Wejście na Ostrą Małą – platforma widokowa 
 z panoramą Sudetów, Skalnik, zejście szlakiem 
zielonym w kierunku Kowar, powrót do Bukowca  
ul. Tokarską.
Czas trwania: 8 h Dystans: 19 km  
Stopień trudności: Wysoki

KAR TA 7

Wycieczki piesze  
jednodniowe z przewodnikiem
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5. Bukowiec – Starościńskie Skały – Zamek 
Bolczów – Bukowiec
Spotkanie w Bukowcu – szlakiem niebieskim przez 
Przełęcz Karpnicką na Lwią Górę, Piec, Skalny Most.  
Czarnym szlakiem do ruin zamku Bolczów  
– przerwa obiadowa w formie pikniku  
– prowiant własny / ognisko. Zejście szlakiem 
zielonym do Przełęczy Karpnickiej,  
powrót do Bukowca szlakiem niebieskim.  
Wycieczka całodzienna do realizacji  
w czasie od maja do września.
Czas trwania: 10 h Dystans: 26 km  
Stopień trudności: Wysoki

6. Wycieczka geologiczna. Trasa: Bukowiec  
– Krogulec – Bukowiec
Wyprawa z młotkami na kwarce dymne i amazonity 
na Wzgórza Karpnickie. Wyjście spod Artystycznej 
Stodoły w rejon występowania minerałów. 
Poszukiwanie tychże minerałów przy użyciu 
podstawowego sprzętu (zapewnionego przez 
organizatora) np. młotki, przecinaki, rękawice, okulary 
ochronne, torebki na minerały. Wyprawę poprzedza 
krótkie szkolenie nt. bezpieczeństwa, a kończy 
wspólne mycie minerałów (np. w wiacie w Domu 
Rybaka) oraz ich oznaczanie.
Czas trwania: od 4 do 5 h Dystans: 5 km  
Stopień trudności: Łatwy
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1. Dolina Pałaców i Ogrodów – opowieść  
o fenomenie 
W trakcie wycieczki uczestnicy dowiedzą się skąd 
na tak małej przestrzeni wzięło tyle zabytkowych 
pałaców i parków, jak powstała nazwa Śląskie Elizjum, 
poznają także nazwiska i historie najważniejszych 
rodów związanychz historycznymi założeniami  
 terenu Doliny Pałaców i Ogrodów.
Trasa: Bukowiec – Zamek Karpniki – Pałac Łomnica  
– Pałac Wojanów – Pałac Bobrów – Pałac Paulinum  
– Pałac Staniszów – Powrót do Bukowca

2. Huta szkła Julia oraz punkty widokowe  
w Dolinie pałaców i Ogrodów
 Obiekty historyczne i / lub położone na wzgórzach  
z wyjątkowych widokiem na Sudety Zachodnie. 
Panorama Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich  
i Rudaw Janowickich. W czasie wycieczki poznamy 
podział tej części Sudetów na mniejsze pasma 
górskie, ich najważniejsze atrakcje i najwyższe szczyty 
czy wzniesienia. 
Położona w Piechowicach Huta Julia to jeden  
z niewielu już dziś istniejących producentów szkła 
kryształowego w Polsce. Ręcznie formowane  
i szlifowane produkty dystrybuowane są na rynki 
całego świata i kraju. Turyści odwiedzający hutę 
mogą z bliska podziwiać ręczny proces produkcji 
wyrobów szklanych oraz uczestniczyć w warsztatach 
umożliwiających poznanie tajników sztuki szklarskiej. 

Trasa: Bukowiec (Wieża widokowa) – Staniszów /
Marczyce (Zamek Księcia Henryka) – Jelenia Góra  
(Wzgórze Krzywoustego + Wieża Zamkowa przy 
Podwalu) – Huta szkła kryształowego Julia  
w Piechowicach.

3. Zamek Chojnik i Termy Cieplickie.
Zamek Chojnik – górujący nad Sobieszowem  
na wysokości 627 m n.p.m. Zamek murowany 
zbudowany w XIV wieku przez księcia Bolka II, 
obecnie na terenie eksklawy Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Po pożarze w 1675 roku już nie 
odbudowany. Na południowo-wschodnich zboczach 
strome urwisko zwane Piekielną Doliną. W czasie 
zwiedzania uczestnicy wejdą na wieżę, dowiedzą się 
więcej o historii zamku, a także usłyszą legendę  
o pięknej Kunegundzieoraz związanym z nią 
pochodzeniu nazwy Piekielnej Doliny. Po zwiedzaniu 
Zamku Chojnik rekreacja na terenie parku wodnego 
Termy Cieplickie w Jeleniej Górze. Aquapark oferuje 
nie tylko kilka basenów, ale także strefę SPA. Istnieje 
możliwość wynajęcia kortu do squasha. Miejsce 
fantastycznie spełnia oczekiwania osób lubiących 
sporty wodne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

4. Karpacz
Zapora na rz. Łomnicy – Świątynia Wang - Punkt 
anomalii grawitacyjnej na ul. Strażackiej - Dziki 
Wodospad – Skocznia Narciarska Orlinek – Centrum 

KAR TA 8

Wycieczki autokarowe  
jednodniowe z przewodnikiem
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Karpacza z najmniejszą ulicą w Polsce (Skrzatów 
Karkonoskich) i Skwerem Zdobywców - Bank Genów 
Kostrzyca.
Spacer po Karpaczu + lekcja przyrody w banku genów 
w Kostrzycy, gdzie poprzez edukację upowszechniana 
jest wiedza o środowisku leśnym, roli i funkcji lasu 
dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Na terenie arboretum 
znajduje się Ścieżka Zmysłów, Leśny Dendrofon, 
tablica interaktywna Odgłosy Lasu – Odgłosy 

Zwierząt, wiata i tablice edukacyjne.  
W hydrobiologicznej oczyszczalni uczniowie starsi 
przy użyciu zestawu Ekobadacza mogą określić 
czystość badanej wody.

* ceny zależne od ilości uczestników. Zawierają 
transport, opiekę przewodnicką oraz bilety wstępu 
według programu. Przedział cenowy: 50-75 zł / 
osoba.



13

Program
Dzień I
― Przyjazd – powitanie uczestników w holu 

recepcji, zakwaterowanie w pokojach 
― Spotkanie organizacyjne – zapoznanie  

z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa, 
planem dnia i wyposażeniem sali dydaktycznych  
i rekreacyjnych

― Obiad – spacer do karczmy na terenie parku
― Zwiedzanie Pałacu i przyległego parku wraz 

z pawilonem Herbaciarni. Ogłoszenie konkursów 
edukacyjnych o tematyce historycznej  
i architektonicznej, krótkie wprowadzenie  
do historii powstania  
założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu

― Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami  
w pawilonie Domku Rybaka lub nad stawem

― Czas wolny – rekreacja z dostępem do sali 
dydaktycznych lub na zewnątrz

― Cisza nocna

Dzień II
― Śniadanie
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych  

– prowadzone przez nauczycieli/opiekunów 
― Obiad
― Zwiedzanie muzeum Tajemniczy Las  

– następnie gry i zabawy terenowe  
z wykorzystaniem dostępnego sprzętu 

rekreacyjno-sportowego 
― Kolacja
― Czas wolny – zajęcia ruchowe na terenie parku 

lub w salach rekreacyjnych
― Cisza nocna

Dzień III
― Śniadanie
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych 

prowadzone przez nauczycieli / opiekunów
― Obiad 
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych 

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów
― Kolacja
― Wieczór integracyjny w Sali mulifunkcyjnej  

w budynku Owczarni  
― wspólne oglądanie filmu / gry planszowe /  

zajęcia angażujące wszystkich uczestników 
― Cisza nocna

Dzień IV
― Śniadanie
― Zwiedzanie Muzeum Dolina Pałaców i Ogrodów 

w Artystycznej Stodole wraz z prezentacją filmu
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych  

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów
― Obiad
― Wycieczka piesza przez Mrowiec do Mysłakowic 

– pałac, kościół, domy tyrolskie 

KAR TA 9

Zielona szkoła 
Ornamental Farm Bukowiec
Wariant I – podstawowy
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― Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami – wiata 
w Domu Rybaka

― Czas wolny – rekreacja
― Cisza nocna

Dzień V
― Śniadanie
― Spotkanie podsumowujące zieloną szkołę, 

rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie nagród lub 
pamiątkowych dyplomów

― wyjazd po spotkaniu ok. godz. 11.00

Cena: ok. 490 zł / osoba
Zawiera noclegi w pokojach 3-4 osobowych  

z łazienkami, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, 
opiekę przewodnicką na wycieczkach, bilety wstępu 
do muzeów, na wystawy, prezentacje filmowe  
– według programu, pamiątkowy dyplom ukończenia 
zielonej szkoły.

Program godzinowo zostanie dopasowany  
do indywidualnych preferencji uczestników,  
może ulegać niewielkim zmianom w trakcie 
trwania zielonej szkoły w zależności od okoliczności 
niezależnych od organizatora. Za dodatkową opłatą 
może być również modyfikowany i wzbogacany 
proponowanymi przez nas warsztatami, grami 
terenowymi lub wycieczkami.
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Program
Dzień I
― Przyjazd – powitanie uczestników w holu 

recepcji, zakwaterowanie w pokojach 
― Spotkanie organizacyjne – zapoznanie  

z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa, 
planem dnia i wyposażeniem sali dydaktycznych 
i rekreacyjnych

― Obiad – spacer do karczmy na terenie parku
― Zwiedzanie Pałacu i przyległego parku wraz 

z pawilonem Herbaciarni. Ogłoszenie konkursów 
edukacyjnych o tematyce historycznej  
i architektonicznej, krótkie wprowadzenie  
do historii powstania założenia pałacowo- 
-parkowego w Bukowcu

― Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami  
w pawilonie Domku Rybaka lub nad stawem

― Czas wolny – rekreacja z dostępem do sali 
dydaktycznych lub na zewnątrz

― Cisza nocna

Dzień II
― Śniadanie
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych  

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów 
― Obiad
― Zwiedzanie muzeum Tajemniczy Las oraz 

warsztaty przyrodnicze lub artystyczne  
(do wyboru spośród kilkunastu propozycji  

– karta warsztatów w załączeniu)
― Kolacja
― Czas wolny – zajęcia ruchowe na terenie parku 

lub w salach rekreacyjnych
― Cisza nocna

Dzień III
― Śniadanie
― Wycieczka piesza do Kowar (punkt widokowy 

na Brzeźniku, grobowce rodu von Reuss, 
pałac Nowy Dwór, Wysoka Łąka, Muzeum 
Sentymentów na terenie dawnej Fabryki 
Dywanów)

― Obiad 
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych 

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów
― Kolacja
― Wieczór integracyjny w Sali mulifunkcyjnej  

w budynku Owczarni – wspólne oglądanie filmu 
/ gry planszowe / zajęcia angażujące wszystkich 
uczestników 

― Cisza nocna

Dzień IV
― Śniadanie
― Zwiedzanie Muzeum Dolina Pałaców i Ogrodów 

w Artystycznej Stodole wraz z prezentacją filmu
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych  

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów

KAR TA 10

Zielona szkoła 
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― Obiad
― Wycieczka piesza przez Mrowiec do Mysłakowic 

– pałac, kościół, domy tyrolskie 
― Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami – wiata 

w Domu Rybaka
― Czas wolny – rekreacja
― Cisza nocna

Dzień V
― Śniadanie
― Spotkanie podsumowujące zieloną szkołę, 

rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie nagród  
lub pamiątkowych dyplomów

― Wyjazd po spotkaniu ok. godz. 11.00

Cena: ok. 590 zł / osoba
Zawiera noclegi w pokojach 3-4 osobowych  
z łazienkami, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, 
opiekę przewodnicką na wycieczkach, bilety wstępu 
do muzeów, na wystawy, prezentacje filmowe  
– według programu, udział w warsztatach, 
pamiątkowy dyplom ukończenia zielonej szkoły.

Program godzinowo zostanie dopasowany do 
indywidualnych preferencji uczestników, może ulegać 
niewielkim zmianom w trakcie trwania zielonej 
szkoły w zależności od okoliczności niezależnych od 
organizatora. Za dodatkową opłatą może być również 
modyfikowany i wzbogacany proponowanymi przez 
nas warsztatami, grami terenowymi lub wycieczkami.
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Program
Dzień I
― Przyjazd – powitanie uczestników w holu 

recepcji, zakwaterowanie w pokojach 
― Spotkanie organizacyjne – zapoznanie  
― z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa, 

planem dnia i wyposażeniem sali dydaktycznych  
i rekreacyjnych

― Obiad – spacer do karczmy na terenie parku
― Zwiedzanie Pałacu i przyległego parku wraz  

z pawilonem Herbaciarni. Ogłoszenie 
konkursów edukacyjnych o tematyce 
historycznej i architektonicznej, krótkie 
wprowadzenie do historii powstania założenia 
pałacowo-parkowego w Bukowcu

― Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami  
w pawilonie Domku Rybaka lub nad stawem

― Czas wolny – rekreacja z dostępem do sali 
dydaktycznych lub na zewnątrz

― Cisza nocna

Dzień II
― Śniadanie
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych  

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów 
― Obiad
― Zwiedzanie muzeum Tajemniczy Las oraz 

warsztaty przyrodnicze lub artystyczne  
(do wyboru spośród kilkunastu propozycji  

– karta warsztatów w załączeniu)
― Kolacja
― Czas wolny – zajęcia ruchowe na terenie parku 

lub w salach rekreacyjnych
― Cisza nocna

Dzień III
― Śniadanie
― Wycieczka autokarowa – fenomen Doliny 

Pałaców i Ogrodów, zwiedzanie najpiękniejszych  
założeń pałacowo-parkowych z terenu Kotliny 
Jeleniogórskiej. Obiad na trasie wycieczki.

― Kolacja
― Wieczór integracyjny w Sali mulifunkcyjnej  

w budynku Owczarni – wspólne oglądanie filmu 
/ gry planszowe / zajęcia angażujące wszystkich 
uczestników 

― Cisza nocna

Dzień IV
― Śniadanie
― Zwiedzanie Muzeum Dolina Pałaców i Ogrodów 

w Artystycznej Stodole wraz z prezentacją filmu
― Zajęcia dydaktyczne w salach edukacyjnych  

– prowadzone przez nauczycieli / opiekunów
― Obiad
― Wycieczka piesza przez Mrowiec do Mysłakowic 

– pałac, kościół, domy tyrolskie 
― Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami – wiata 

KAR TA 11
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w Domu Rybaka
― Czas wolny – rekreacja
― Cisza nocna

Dzień V
― Śniadanie
― Spotkanie podsumowujące zieloną szkołę, 

rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie nagród lub 
pamiątkowych dyplomów

― Wyjazd po spotkaniu ok. godz. 11.00

Cena: ok. 690 zł / osoba
Zawiera noclegi w pokojach 3-4 osobowych  
z łazienkami, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, 

opiekę przewodnicką na wycieczkach, bilety wstępu 
do muzeów, na wystawy, prezentacje filmowe  
– według programu, udział w warsztatach, transport 
w czasie wycieczki po DPiO, pamiątkowy dyplom 
ukończenia zielonej szkoły.

Program godzinowo zostanie dopasowany do 
indywidualnych preferencji uczestników, może ulegać 
niewielkim zmianom w trakcie trwania zielonej 
szkoły w zależności od okoliczności niezależnych od 
organizatora. Za dodatkową opłatą może być  
również modyfikowany i wzbogacany proponowanymi 
przez nas warsztatami, grami terenowymi lub 
wycieczkami.


