Jest już aplikacja „Questy – wyprawy odkrywców”.
Zainstaluj i zwiedzaj!
Chcesz poznać sekrety i sekreciki regionu a jednocześnie fajnie spędzić czas? Zapraszamy na poszukiwanie
skarbów ukrytych gdzieś na questowych trasach. Z myślą o tegorocznym sezonie turystycznym Starostwo
Powiatowe w Hajnówce zaktualizowało trasy questowe udostępnione również w aplikacji „Questy – wyprawy
odkrywców”. Wystarczy zainstalować ją w telefonie i ruszamy! Należy uważnie czytać rymowane wierszyki,
ponieważ quetowe trasy nie są oznakowane. Przemierza się je na podstawie informacji zawartych
w wierszykach rymowanych,
do wszystkich miłośników przygód skierowanych.
W trakcie questowej wyprawy
czekają na Ciebie różne zabawy.
Liczenie kroków, proste rachunki,
czytaj dokładnie w queście wskazówki!
Uczestnik, który chce przejść quest musi znaleźć się w opisywanym miejscu, czytając tekst zgaduje, gdzie dalej
ma iść, liczy kroki lub rozwiązuje proste zadania. Należy dokładnie czytać wiersz, ponieważ zachowany
odpowiedni układ liter,
które nakreśli ręka twa,
hasło Questu Ci da!
Questy o różnorodnej tematyce – przyrodniczej, kulturowej lub historycznej ukazują piękno regionu. W
rymowanych wierszykach ujęto ciekawostki, opowieści, legendy o każdej z gmin powiatu hajnowskiego.
Przykładowo, w Narwi podążymy śladami królowej Bony, w Narewce odkryjemy historię żydowskiej społeczności,
w Czyżach poznamy charakterystykę drewnianej architektury, zaś w Hajnówce quest przeniesie nas do
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy miasto było prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłu
drzewnego. Poszukując kolejnych wskazówek potrzebnych do odgadnięcia hasła questu, przekonacie się, że
region Puszczy Białowieskiej to nie tylko las i żubry - to urocza kraina wypełniona po brzegi legendami i magią,
schowanych gdzieś za miedzą lub w leśnych zagajnikach - podążając questowymi trasami traficie tam sami!
Celem gry (oczywiście, oprócz dobrej zabawy) jest odnalezienie ukrytego skarbu. Skarb może znajdować się w
instytucji publicznej bądź może być ukryty w terenie. Należy więc rozszyfrować hasło, wpisać je do ulotki i
znaleźć skrzynię ze skarbem. Co będzie skarbem?
Tego zdradzić nie możemy,
chętnie jednak podpowiemy,
niespodzianka ręcznie zrobiona,
symbolem questu opatrzona.
Questy to doskonała propozycja spędzenia wolnego czasu dla wszystkich – dla młodzieży ze szkół to forma
poznania swojej małej ojczyzny oraz spędzenie lekcji w sposób nietypowy (J), dla turystów pozwoli odkryć
ciekawostki regionu, dla rodzin stanowi pomysł na fajne popołudnie; bez względu na wiek i miejsce
zamieszkania wycieczki trasami questu dostarczą dużą dawkę emocji i zabawy.
Pakuj więc plecak i podążaj przed siebie śmiało,
w Kranie Żubra spotka Cię przygód nie mało!

A jeśli ktoś woli tradycyjne
Aplikacja do pobrania tutaj: http://questy.com.pl/pl/article/aplikacje-mobilne
A jeśli wolicie wersje tradycyjną zapraszamy do Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej i Starostwa
Powiatowego w Hajnówce (pok. nr 4) po ulotki – zawierające informacje dotyczące lokalizacji trasy, tematyki,
czasu przejścia i danymi opiekuna questu. Ulotki są dostępne także do pobrania ze stron internetowych
www.arch.powiat.hajnowka.pl/ctrpb, www.lot.bialowieza.pl i www.questy.com.pl.
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