
Krynica-Zdrój z Sherlockiem Holmesem 

 
- Muzeum Zabawek "Bajka" w Krynicy to miejsce magiczne, w którym dzieci z radością  
i zdumieniem odkrywają zabawki swoich rodziców i dziadków, a dorośli z uśmiechem 
przenoszą się w świat zapomnianych dziecięcych fantazji. Na powierzchni 300m2 
pokazana jest kilkutysięczna, największa w Polsce wystawa zabawek.  
- Las Lipowy "Obrożyska" to jeden z najcenniejszych kompleksów lasu liściastego  
na terenie Beskidów. Przez cały rezerwat prowadzi 4,2 km ścieżka dydaktyczna, która 
posiada siedem przystanków tematycznych. 
- Ruiny XIV-wiecznego zamku - Żeby zobaczyć ruiny zamku w Muszynie trzeba wdrapać 
się na strome wzgórze popularnie zwane Basztą. Zamek wzniesiono ok. 1390r.  
Miał za zadanie bronić granicy i szlaków handlowych oraz pełnić funkcję komory celnej. 
- Kolejka linowa na Górę Parkową, która jest terenem popularnego Parku Zdrojowego, 
założonego w 1919 roku z licznymi drogami spacerowymi i ścieżkami zdrowia. 
- Gry i zabawy wokół „Przygód z Sherlockiem” - przez kolejne wieczory seria zabaw  
i zadań wokół tematu znanego detektywa m.in. gry w skojarzenia, rozpoznawanie 
przedmiotów poprzez zmysł dotyku, tworzenie wiadomości z powycinanych z gazet liter, 
ćwiczenie ciała przechodząc pod zniżaną liną, rozwiązywanie zadań polegających na 
ułożeniu wiadomości SOS z pomocą tego, co jest pod ręką, rozwiązywanie zadania 
Watsona; wskazanie, czym zajmuje się lekarz danej specjalności, zagadki dnia - za które 
dzieci otrzymują fragmenty mapy.  
 

 
Ramowy plan pięciodniowej wycieczki: 

 
 
Dzień 1 
- Wyjazd do Krynicy  
- Zakwaterowanie, obiad 
- Zapoznanie z okolicą, spacer po centrum uzdrowiska (Pijalnia Główna na Deptaku 
Krynickim, Muszla Koncertowa) 
- Wprowadzenie w główne tematy i fabułę popołudniowych warsztatów 
- Kolacja 
Dzień 2 
- Śniadanie 
- Muzeum Zabawek Krynica  
- Obiad 
- Gry i zabawy wokół „Przygód z Sherlockiem” (przez kolejne wieczory seria zabaw  
i zadań wokół tematu znanego detektywa m.in. gry w skojarzenia, rozpoznawanie 
przedmiotów poprzez zmysł dotyku, tworzenie wiadomości z powycinanych z gazet liter, 
ćwiczenie ciała przechodząc pod zniżaną, co raz liną, rozwiązywanie zadań polegających 
na ułożeniu wiadomości SOS z pomocą tego, co jest pod ręką, rozwiązywanie zadania 
Watsona – wskazanie, czym zajmuje się lekarz danej specjalności, zagadki dnia, za które 
dzieci otrzymują fragmenty mapy).  
- Kolacja 



Dzień 3 
- Śniadanie 
- Ruiny XIV-wiecznego zamku, Las Lipowy Oborżyska 
- Obiad 
- Warsztaty z Sherlockiem cd.  
- Kolacja 
Dzień 4 
- Śniadanie 
- Kolejka linowa na Górę Parkową, która jest terenem popularnego Parku Zdrojowego, 
założonego w 1919 roku z licznymi drogami spacerowymi i ścieżkami zdrowia. 
- Obiad 
- Warsztaty kuchenno/kulinarne wraz z organizacją bankietu w stylu Sherlocka (Wspólne 
przygotowanie kolacji, nakrycie do stołu, omówienie stosownych strojów w odniesieniu do 
charakteru bankietu) 
- Wspólnie przygotowana kolacja 
Dzień 5 
- Śniadanie + wydanie prowiantu na drogę 
- Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła (Skansen Archeologiczny) 
 
 
 

Możliwa dowolna modyfikacja oferty do Państwa oczekiwań.  
 

Prosimy wysłać zapytanie  chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
 

 
 
 


