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POZNAJMY  SIĘ...

Toskania Kociewska to
malowniczo położone miejsce, 
w którym promujemy zdrowy 
i zgodny z naturą styl życia.

Gospodarstwo położone jest na terenie

Parku Krajobrazowego Dolnej Wisły.

Otoczone jest lasem, wzniesieniami 

i polami. Honorowymi mieszkańcami

gospodarstwa są zwierzęta -  osły, świnki

wietnamskie, kury, gęsi syberyjskie i konie.

Co roku zapraszamy do nas dzieci 

i młodzież szkolną , i z pasją oraz

radością pokazujemy , jak żyć zdrowo 

i aktywnie ! 

Podczas organizowanych przez nas spotkań, warsztatów i zielonych wakacji dzieci

spędzają aktywnie czas, poznając zwierzęta, ich przyzwyczajenia i sposoby pielęgnacji.

Pokazujemy, jak dbać o zwierzęta i jak ważne są one dla człowieka.

 

Spotkania z dziećmi to także doskonały czas , by przybliżyć zasady zdrowego

żywienia . A ponieważ jesteśmy małżeństwem polsko-włoskim , nie może

zabraknąć nawiązań do historii i kuchni włoskiej !

Zapraszamy!

Sara i Arkadiusz Pstrong
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ZIELONE
WAKACJE

Wakacje na wsi są super!

Wakacje są doskonałym czasem, by poznać

beztroskie życie na wsi. Dlatego zapraszamy

dzieci do wspólnego spędzenia letnich dni 

w otoczeniu natury. 

To będzie aktywny czas , podczas

którego dzieci wybiorą się na spacery

z osłami , będą piekły chleb i robiły

pizzę , wezmą udział w zabawach

ludowych i tanecznych , a także

poznają żyjące na naszej farmie

zwierzęta . A dla odważnych -

możliwość jazdy z instruktorem na

koniu !

Nie zabraknie oczywiście gier i zabaw

na świeżym powietrzu !
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SMACZNE
KOLONIE

Jak smakuje prawdziwa włoska
pizza?

Czy wiesz , jak smakuje prawdziwa

włoska pizza? Jak zrobić najlepszy sos

do makaronu? Jak upiec chleb , który

zawsze wychodzi? Właśnie tego

nauczysz się podczas kolonii

kulinarnych !

 

W programie codzienne wspólne

gotowanie włoskich potraw .

Przygotujemy :włoską pizzę na

najlepszym cieście , włoską pastę 

z niesamowitym sosem , chleb 

z ziołami , ciasto pyszne i zdrowe

oraz jedną potrawę wybraną przez

uczestników !

Po zakończeniu gotowania oczywiście

wspólnie będziemy biesiadować !

 

To jednak nie wszystko !

 

Toskania Kociewska to przede

wszystkim zwierzęta , które z nami

mieszkają ! Dlatego podczas kolonii

planujemy codzienne zajęcia ,

podczas których :

- pokażemy , jak karmić , pielęgnować 

i zajmować się zwierzętami

- będzie można jeździć konno

- oraz zabierzemy dzieci na spacer 

z osłami i psami !

Kolonie skierowane są do dzieci 

w wieku 9-13 lat .

Koszt udziału dziecka :

kolonie (zakwaterowanie , 4 posiłki

dziennie , atrakcje): 120 zł/dzień

półkolonie (2 posiłki , atrakcje): 

80 zł/dzień
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JĘZYKOWE
KOLONIE
Nauka języka obcego w
nietypowy sposób? My wiemy, jak
to zrobić!

Zapraszamy na kolonie , podczas

których przekonasz się , że nauka

języka angielskiego może być dobrą

zabawą , a jednocześnie poznasz

wspaniałe zwierzęta , które z nami

mieszkają .

Kolonie skierowane są do dzieci 

w wieku 9-13 lat .

Koszt udziału dziecka :

kolonie (zakwaterowanie , 4 posiłki

dziennie , atrakcje): 120 zł/dzień

półkolonie (2 posiłki , atrakcje): 

80 zł/dzień

 

Podczas kolonii codziennie będziemy : 

gotowali pyszne i kolorowe potrawy ,

które smakują każdemu !

Będziemy także uczyli się piosenek 

w różnych językach ,  grali i bawili się ,

korzystając z pięknych terenów wokół

Toskanii oraz pracowali kreatywnie

podczas warsztatów artystycznych

 

To jednak nie wszystko !

Toskania Kociewska to przede

wszystkim zwierzęta , które z nami

mieszkają ! Są tu osły , konie , świnki ,

kury , gęsi , psy i koty . Dlatego

planujemy także zajęcia , podczas

których :

 

- pokażemy , jak karmić , pielęgnować 

i zajmować się zwierzętami

- będzie można jeździć konno

- oraz zabierzemy dzieci na spacer 

z osłami i psami !
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ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU!

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie opowiemy 

o przygotowanej przez nas ofercie i dostosujemy ją 

do Państwa oczekiwań!

 

Sara i Arkadiusz Pstrong

tel. 502 646 967

mail: info@toskaniakociewska.pl

 

Bochlin 71, 86-170 Nowe


