Podążaj przed siebie chodnikiem żwawo,
a znajdziesz latarnię, patrząc na prawo.
Rozejrzyj się przy niej dookoła,
krzyżówka na drzewie obok Cię przywoła.
Przeczytaj ją uważnie dwa razy,
zapisz poniżej właściwe wyrazy

QUEST

-------------------------------------------Niech tą sentencję echo leśne niesie,
a Tobie za wytrwałość nagrodę przyniesie.
To koniec naszej wspólnej wyprawy,
teraz kieruj się za zapachem strawy.
Do Grill & Baru Cię zapraszamy,
na odbiór Twojego zasłużonego SKARBU
czekamy.
Jeśli podróż po naszym Resorcie Ci się
spodobała,
będzie do Ciebie prośba mała.
Zostaw ślad po sobie z wyprawy
i w naszej księdze Questowiczów
wpisz Twoje wrażenia z zabawy ;)
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Weź udział
w terenowej zabawie
i wygraj skarby
Lubaszki!

Witajcie w Rado Resort drodzy Questowicze
i poznajcie nasze, leśne tereny malownicze.
Już o to nasza piękna przyroda zadbała,
by dzisiejsza przygoda Wam się udała.
Nie ma co zwlekać, czas do zabawy uciekać!

Zaczniemy od znaku, który Gości naszych wita.
Widzisz jakie drzewo się na nim znajduje?
Jeśli tak, niech twa dłoń szybko poniżej
poprawne hasło wpisuje:

_______

Doskonale! Zadanie wykonane
Teraz drogą w kierunku Lubaszki przemierzaj,
a na pierwszym skrzyżowaniu w prawą stronę
ku zieleni pewnie uderzaj.
Spójrz prosto przed siebie, na zielony zakątek,
tam czeka na Ciebie kolejnej zagadki początek.
Widzisz cztery altany strzechą kryte?
W każdej z nich odnajdziesz łamigłówki ukryte.
Połącz wszystkie słowa w całość i napisz co to
za jegomość:

_________

Nasz rozległy Resort lasem otoczony,
to dla zwierząt leśnych zakątek wymarzony.
Sarny, lisy, wiewiórki czy zające
to osobniki czasami do nas zaglądające.
Z nimi kolejną zagadkę mamy
i na rozwiązanie cierpliwie czekamy!
Podejdź na początek parku linowego
i zajrzyj do domku obok stojącego.

Ruszaj teraz w stronę białego namiotu
i wsłuchaj się w piękno ptasiego świergotu.
Po prawej mostek się pojawi,
który kolejną zabawę objawi.
Szukaj na nim pieczątki w zieleni ukrytej
i odbij poniżej, na znak bazy zdobytej.

Zobaczysz tam puzzle ze zwierząt śladami.
Dopasuj je szybko i uzupełnij właściwie listę
numerami.
WILK
DZIK
ŁOŚ
WIEWIÓRKA
ZAJĄC
ŻABA

NR. ......
NR. ......
NR. ......
NR. ......
NR. ......
NR. ......

Ku Lubaszce ponownie zwróć swe źrenice,
która kryje dla Ciebie kolejną tajemnicę.
Na zielonej trawce po słonecznej stronie,
rośnie małe drzewko rozgałęzione.
Wiesz jaki rodzaj owoców ono daje?
Podpowiem, soczyste, słodziutkie, jak jajo
owalne.
Znasz odpowiedź? Zapisz ją tutaj

______

i kolejnej wskazówki szukaj.

Cichutko! Może usłyszysz dzięcioła stukanie,
co szuka smakołyków na śniadanie?
Skoro mowa o ptakach znajdź ich domek na
drzewie, a zaraz obok odnajdziesz kolejną
zagadkę na krzewie. Odpowiedź znasz?
Miejsce na jej wpisanie poniżej masz

____

Idź w lewo i szukaj wielkiego kamienia.
Na nim znajdziesz tabliczkę nie bez znaczenia.
To przekrój młodego drzewa,
ile ma ono lat, wpisać w kratkę poniżej trzeba.

__

