Gdzie na ferie na Dolnym Śląsku?
5 pomysłów na niezapomniane ferie na terenie Dolnego Śląska
Planujesz rodzinny, zimowy wyjazd, podczas którego odpoczniesz od zgiełku codzienności, czy wolisz
spędzić w ferie w mieście? Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, Twoje dziecko z pewnością nie
będzie się nudzić. Warsztaty taneczne, udział w spektaklu teatralnym czy może rodzinny wyjazd do
magicznych miejsc, w których czas się zatrzymał? Przedstawiamy 5 pomysłów na spędzenie
niezapomnianych ferii na terenie Dolnego Śląska.
1. Roztańczone Półkolonie w Egurolla Dance Studio
Kim zostaniesz, gdy dorośniesz? Zawód tancerki to, obok sportowców czy aktorek, jedna z najczęściej
wymienianych odpowiedzi. Półkolonie organizowane w Egurolla Dance Studio to więc doskonała okazja, by
wykonać pierwszy krok ku realizacji marzenia swoich pociech. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w
wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia taneczne prowadzone będą przez pedagogów z wieloletnim doświadczeniem,
które zakończą się wspólnym występem ostatniego dnia turnusu. W programie jednak dużo więcej –
wyjścia do kina, na lodowisko czy codzienne, kreatywne zabawy integracyjne. Nudzie podczas ferii
mówimy stanowcze nie.
2. Warsztaty w Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin
Stolica Dolnego Śląska oferuje szereg ciekawych inicjatyw, dzięki którym zima w mieście stanie się
inspirującym przeżyciem dla naszych pociech. Na szczególną uwagę zasługują warsztaty kreatywne w
Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin. Wydarzenie jest dedykowane dzieciom w wieku od 6 do 13
lat, które pod okiem profesjonalistów stworzą spektakl teatralny, rozwiną swoją kreatywność podczas
warsztatów DIY czy poczują się niczym w programie Masterchef, dzięki specjalnie opracowanym kursom
kulinarnym. Modelowy przykład łączenia zabawy z nauką.
3. Ferie rodzinne w Hotelu Dębowym
Marzysz o rodzinnym wyjeździe w górskie, zaśnieżone rejony, niespiesznych spacerach i leniwym czasie
spędzonym z dala od miasta, najlepiej bez konieczności spędzenia kilku uciążliwych godzin w
samochodzie? Idealną opcją będzie Hotel Dębowy oddalony od Wrocławia niecałe 80 kilometrów. Dorośli
zrelaksują się w czasie niezwykłych seansów w Apiforium, a najmłodsi będą mogli wziąć udział w
warsztatach “Kim zostanę, gdy dorosnę”, podczas których poznają tajniki pracy poszczególnych działów
hotelu. Specjalnie opracowany harmonogram codziennych aktywności zapewni szereg atrakcji, takich jak
warsztaty o zdrowym stylu życia, historyczny spacer czy ognisko z pieczeniem kiełbasek, przywołujące
wspomnienia dzieciństwa. A to wszystko w malowniczej scenerii Gór Sowich!
4. Muzeum Zabawek Bajka w Kudowie Zdrój
A gdyby tak na chwilę móc przenieść się w czasie? Muzeum Zabawek Bajka w Kudowie Zdrój stanowi
swoisty portal do miniaturowego świata, w którym historia łączy się ze współczesnością. Wystawa składa

się z ponad 5 tysięcy zabawek. Eksponaty pochodzącą z niemal wszystkich epok - od starożytności aż po
lata 80 XX wieku. W zbiorach znajdują się jedne z pierwszych zabawek optycznych, lalki, popularne
niegdyś teatrzyki kukiełkowe, ołowiane żołnierzyki czy kolekcje klocków. Dodatkową atrakcją są zajęcia
praktyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonają drewniane zabawki.
5. Kompleks Narciarski Śnieżka w Karpaczu
Jeżeli podczas ferii zimowych nie masz czasu na dłuższy wyjazd, zorganizuj jednodniową wycieczkę.
Miłośnicy sportów zimowych i aktywnego spędzenia czasu na pewno docenią Kompleks Narciarski Śnieżka
w Karpaczu, który imponuje bogatą mapą tras narciarskich. Najdłuższa z nich liczy ponad dwa kilometry!
Malownicze szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego to z kolei propozycja dla amatorów nart biegowych.
Jedynym wymaganiem jest pozytywne nastawienie i chęć do nauki, bowiem na każdym ze stoków można
liczyć na pomoc instruktorów lub skorzystać z wypożyczalni sprzętu.

