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CHATA ZA WSIĄ
położona jest w samym sercu
Mazowsza, nieopodal Puszczy
Białej, wśród przepięknych
lasów i pól.Wszyscy odwiedzający
te niezwykłe miejsce mają
zapewniony prawdziwy kontakt
z naturą, a także odpoczynek w
sielskiej atmosferze. Agroturystyka
oferuje zdrowe i smaczne swojskie
jadło. Użytki zielone stanowią
ostoję naturalnych siedlisk flory
i fauny: można tu spotkać
wiele gatunków ptaków i
mniejszych zwierząt
leśnych.

PRZEJAŻDŻKI
KUCYKAMI
W programie wycieczki
dostępne jest o
prowadzanie kucykami.
Przejażdżka ta oferuje
niezapomniane przeżycia dla
jej wszystkich małych
uczestników.
ZABAWY NA PLACU ZABAW
Na terenie gospodarstwa
znajduje się
plac zabaw dla najmłodszych.
Rozmaite atrakcje gwarantują
niezapomnianą zabawę
w całkowicie bezpiecznych
warunkach.

POZNAWANIE
ZWIERZYŃCA
GOSPODARSTWA
Na farmie można
podziwiać zwierzęta
domowe i gospodarcze.
Zwierzęta są bardzo potulne.
Można przejechać się na kucyku,
pogłaskać kozę i podziwiać dumnie
chodzącego po błoniach pawia.
WARSZTATY KULINARNE : lepienia
domowych pierogów obejmują:
- przygotowanie dzieci do pracy
(higiena rąk oraz stanowiska pracy),
- samodzielne przygotowanie ciasta
oraz farszu,
- wałkowanie oraz wykrawanie ciasta,
- nadziewanie oraz sklejanie pierogów.
Warsztaty opierają się na
pobudzaniu dziecięcych zmysłów,
rozwinięciu zainteresowania
kulinariami i przede wszystkim
dobrej zabawie :)

A dodatkowo dzieci:
-Wysłuchają ciekawych
opowieści o dawnej wsi
-Pośpiewają wesołe piosenki
podczas ogniska z kiełbaskami
-Będą uczestniczyły w
dostosowanych do ich wieku
zajęciach rekreacyjno-sportowych
-Pomoc w obrządku zwierząt
mieszkających w gospodarstwie
PROGRAM WYCIECZKI:
08.30 – zbiórka / wyznaczone miejsce /
09.00 – wyjazd
10.30 – przyjazd do gospodarstwa
agroturystycznego „Chata za
wsią”- realizacja programu rozrywkowoedukacyjnego
12.00 – warsztaty kulinarne do wyboru:
lepienie pierogów lub
wypiek ciasteczek
13.00 - obiad
14.00 - ciąg dalszy programu rozrywkowoedukacyjnego
15.00 - ognisko z kiełbaskami
CENA ZAWIERA
-Realizację programu wycieczki
-Wyżywienie według programu
-Transport autokarem
-Opiekę animatorów
-Ubezpieczenie NNW
-Wyżywienie wg
programu

