REZERWAT PRZYRODY
NA CAŁODZIENNY POBYT wycieczki szkolnej
składają się:
Zielona lekcja (3 h)
• Ciekawa opowieść o życiu leśnych zwierząt
• Przejście ścieżką dydaktyczną
• Oglądanie zwierząt w terrariach
• Konkurs przyrodniczy z dyplomami.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Zimne napoje
Udostępnienie terenu do zabaw i zajęć sportowych
• boisko do piłki nożnej
• boisko do siatkówki
Proponujemy zorganizowanie spływu pontonowego na rzeczce (głębokość wody 35 cm)

W zależności od pory roku i szkolnego programu, możemy przygotować pobyt z uwzględnieniem wiodącego tematu np.: „Woda to największy skarb”.

„Specyﬁczny mikroklimat tego miejsca leczy drogi oddechowe, koi nerwy, pozwala zregenerować organizmy (zwłaszcza
dziecięce) poddawane nieustannym miejskim stresom,
hałasowi, skażeniom i tempu życia” [EKOŚWIAT]
Jeśli chcecie:
• Odstresować się w ciszy leśnej
• Pozwolić dzieciom bezpiecznie bawić się na leśnej
polanie
• Poznać dziką przyrodę
• Posłuchać śpiewu leśnych ptaków, zobaczyć orła
albo żurawia
• Zapalić ognisko
• W upalne dni zanurzyć się w czystym potoku i pić
chłodną wodę źródlaną

Przyjedźcie do nas! Zapraszamy
ilość uczestników
45-40
39-35
34-30
cena
15
17
20
Cena obejmuje: całodzienny pobyt, lekcję tematyczną, opiekę przewodnika, ognisko kiełbaski, napoje.

www.lorka.pl
info@lorka.pl

informacje i zapisy:
Ryszard i Barbara Ejsmont
Wrocław, ul. Poniatowskiego 8
tel. 071 322 03 63
071 325 17 63 po 20
0607 116 131

powrót do natury
W ciszy leśnej, w odległości ledwie 40 km od Wrocławia leży Lorka - miejsce wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
Przepływający płytki potok stwarza wymarzone
i bezpieczne miejsce do kąpieli. Wody zimnych źródeł ugaszą pragnienie w upalne dni. W maju w brzozowym lesie kwitną i pachną konwalie.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

długość 1100 metrów (kwiecień-październik)
• Rezerwat Las Konwaliowy
• Rezerwat Żródła
• Rezerwat Torfowisko
• Zwierzęta i rośliny źródeł i potoku
• Wodopój zwierzyny leśnej
• Paśniki i lizawki jeleni i saren
• Kąpieliska dzików
• Las brzozowy, sosnowy, olchowy
• Budowa pionowa lasu
• Zwierzęta polany leśnej
• Rośliny polany leśnej
• Potok górski - progi na rzece

„... leśna polana LORKA - miejsce wyjątkowo
urokliwe, z nieskażoną i niemal dziewiczą
naturą.”
[...]
„Zapraszamy zwłaszcza grupy szkolne i przedszkolne na połączone z rekreacją zielone lekcje.”
[Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny
- EKOŚWIAT nr 9/2005]
Wycieczki organizujemy od 1994 roku.
Posiadamy duże doświadczenie, które
pomaga nam w sposób profesjonalny
prowadzić zajęcia edukacyjne i zapewnić
wspaniałą zabawę na leśnej polanie.

• CISZA LEŚNA
• MIKROKLIMAT
• JAGODY I GRZYBY
• DZIKIE ORCHIDEE
• MIEJSCOWOŚĆ UZDROWISKOWA

Orzeł bielik
Żurawie
Bociany
Czaple
Kruki
Jelenie
Dziki
Sarny
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