
Agroturystyka Cis 

OFERTA  DLA  SZKÓŁ - EDUKACJA – WYPOCZYNEK

Temat 1 - Blisko Natury - Urzekła nas wieś

 Zapraszamy przedszkolaków i uczniów w Bory Tucholskie do gospodarstwa agroturystycznego Cis

oddalonego 80 km od Gdańska. CIS to nazwa naszej maleńkiej, ukrytej  w lasach, kociewskiej

wioski. Pochodzi od niegdyś licznie rosnących tutaj tych krzewów. Obecnie próbuje się je

odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. Są one pod ścisłą ochroną. 

W pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się jezioro Pieszczenko, które jest użytkiem

ekologicznym. Niedaleko rośnie też pomnik przyrody - 140-letnia lipa, a na pobliskich łąkach i

bagnach zamieszkują żurawie i bociany.



To właśnie wyjątkowość przyrody spowodowała, że nasza wieś i jej okolice są częścią Obszaru

Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. Zobowiązuje to nas, mieszkańców, do szczególnej

dbałości o naturę.

W naszym gospodarstwie możecie się dowiedzieć jak to robimy w praktyce:

                  •  zobaczyć z czego powstaje kompost i do czego służy?                      

                  •  czy można i po co „przechowywać” deszcz?

                  •  jak segregować śmieci i co można wyczarować ze zbędnych plastików?

                  •  jak i po co oszczędzamy energię w domu?

Na posesji posiadamy własny las. Zapraszamy na utworzoną w nim ścieżkę edukacyjną

„Kociewski świat przyrody”. Wzdłuż niej znajdują się kolorowe tablice opisujące występujące tutaj

drzewa, rośliny, zwierzęta i ptaki oraz ich znaczenie dla środowiska i ludzi.

Na „ptasim budziku” zobaczycie, o której godzinie można usłyszeć najpiękniejsze ptasie koncerty.

Na pewno po obejrzeniu kolekcji ptasich gniazd zaskoczy Was pomysłowość i fantazja ptasich

budowniczych. Wy też będziecie mogli na warsztatach stolarskich zbudować własnoręcznie

ptasie M-3 lub zimową stołówkę oraz zrobić karmę dla skrzydlatych łasuchów.

Posłuchacie  o ptasich sekretach i zwyczajach, a chętni będą mogli skorzystać z lornetek do ich

obserwacji.

Podczas wizyty poczęstujemy Was ciastem, które wspólnie upieczemy tradycyjną metodą i

popijemy ziołowymi herbatkami z naszego ogródka. Przy okazji dowiecie się dzięki jakim

roślinom, zwierzętom i owadom możemy upiec te pyszne wypieki. Czas, który spędzicie w naszym

gospodarstwie to praktyczne lekcje w otoczeniu i Bliskości Natury, to chwila na podziwianie jej

piękna.



Temat 2. Dzień Na Wsi

 Gospodarstwo Agroturystyczne „CIS” serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół

podstawowych w Bory Tucholskie na wypoczynek połączony z edukacją.

Do dyspozycji oddajemy duży teren rekreacyjny (1 hektar), własny las, salę z kominkiem (200 m2),

plac zabaw.

W otoczeniu pięknej przyrody można:

■ poznać:

    -  zwyczaje i tradycje wsi kociewskiej

    -  ciekawostki o ptakach żyjących na wsi i w lesie

■ uzyskać:

    -  dyplom ogrodnika (sianie warzyw i kwiatów)

    -  dyplom kuchcika (wspólne pieczenie ciasta)

    -  dyplom stolarza (majsterkowanie budek lęgowych dla ptaków)

    -  akt własności drzewa (posadzenie drzewka)

■ odbyć przejażdżkę konno lub wozem

■ zjeść smaczny, domowy obiad

■ zakupić smakołyki gospodyni

 Cena jednodniowego pobytu od uczestnika wynosi: 45,- zł 

(opiekunowie gratis – 1 opiekun /10 dzieci). Ilość uczestników do uzgodnienia (nieograniczona.)

Dojazd we własnym zakresie (możliwość dojazdu PKP, PKS).

      Oferta dodatkowa:

Zapraszamy serdecznie na:
– Wczasy  na Wsi  (więcej informacji – tutaj -  http://odkryjpomorze.pl/pokaz_obiekt-93-

Agroturystyka_Cis_wczasy_i_wakacje_w_Borach_Tucholskich_na_Kociewiu.html )
– imprezy okolicznościowe 
– imprezy integracyjne dla osób prywatnych i firm, 
– uroczystości rodzinne, 
– ferie szkolne, 
–  zabawy sylwestrowe. 



Zapraszamy serdecznie w nasze gościnne progi przez cały rok!

                                                           Mieczysława i Mirosław Cierpioł z Cisa.

Kontakt: 
83-210 Zblewo, Cis 1A, województwo pomorskie

tel. 502 969 187


