
Dawno, dawno temu, kiedy ∏atwiej by∏o us∏yszeç t´tent koƒskich kopyt ni˝ stukot kó∏, w miejscu zwanym przez 
miejscowych G∏´boczkiem mieszka∏y dwie skonfliktowane ze sobà od pokoleƒ rodziny - biedna rodzina Jana G∏´bo-
kiego i bogata rodzina Piotra P∏ytkiego. Wszyscy w tej okolicy zajmowali si´ uprawà winnic i wytwarzaniem wina 
lecz o ile bogaty Piotr co roku zbiera∏ wielkie iloÊci dorodnych winogron, biedny Jan mimo doskona∏ych umiej´tnoÊci 
mia∏ z roku na rok coraz gorsze plony. Obie rodziny mieszka∏y blisko siebie, lecz szczerze nienawidzàcy si´ ojcowie 
zabronili swoim dzieciom kontaktowaç si´ ze sobà. Co ciekawe biedny Jan G∏´boki mia∏ 5 -ciu synów, a bogaty Piotr 
P∏ytki cztery niezrównanej urody córki. Pewnego dnia najstarszy syn Jana, JaÊ zakocha∏ si´ ze wzajemnoÊcià w naj-
m∏odszej, niespe∏na szesnastoletniej córce bogatego Piotra, Kasi. Ojciec dziewczyny postawi∏ jeden warunek - zgodzi 
si´ na zwi´zek jeÊli m∏ody ch∏opak zapewni swojej wybrance odpowiedni status materialny. JaÊ g∏owi∏ si´ jak spe∏niç 
oczekiwania Piotra i przypomnia∏ sobie stare legendy o zatopionym w jeziorze gàsiorze wina, którego kropla wylana 
na ja∏owà gleb´ zmienia jà w ziemi´ dajàcà nieprawdopodobne zbiory. Spakowa∏ swój skromny dobytek i wyruszy∏ 
w poszukiwaniu magicznego gàsiora…

Wersji tego co zdarzy∏o si´ potem jest kilka. Jedna z nich, zapewne ta najbardziej prawdopodobna jest taka, ˝e kilka 
miesi´cy po wyruszeniu na w´drówk´ Jasia, znikn´∏a pi´kna Kasia. Prawie jednoczeÊnie w okolicy pojawi∏ si´ bogaty 
cudzoziemiec który za∏o˝y∏ winnice, a produkowane przez niego wino by∏o niezrównane w smaku. Nikt nie zna∏ ta -
jemniczego nieznajomego ani jego smuk∏ej ˝ony, poniewa˝ ukrywali si´ oni za wysokim murem swojej posiad∏oÊci. 
Krà˝y∏y plotki, ze to JaÊ znalaz∏ magiczny gàsior i wraz z wybrankà serca warzà najlepsze wino. Ale jaka jest prawda 
nie wie nikt.

Wiele lat póêniej, na strychu jednej z ma∏ych chatek w G∏´boczku znaleziono zapiski z których wynika∏o, ˝e magiczny 
gàsior nie jest legendà, tylko rzeczywistoÊcià. Co wi´cej, gàsiorów by∏o wi´cej. DziÊ spróbujemy je odnaleêç...

W POSZUKIWANIU TAJEMNICZEGO GÑSIORA

Gra dostosowana jest do wyjàtkowych w∏aÊciwoÊci terenu w G∏´boczku i odbywa si´ w odleg∏oÊci ok 3 km 
wokó∏ hotelu. Uczestnicy porusza si´ po terenie pieszo, przy pomocy quadów lub pojazdów terenowych z wy- 
korzystaniem kompasów i GPSów a wykonujàc zadania odkrywajà dalsze elementy historii, oraz kompletujà 
namiary na fina∏owy magiczny gàsior.



W zale˝noÊci od zamówienia program zawiera :

       Prace z kompasami i GPS         Most linowy w poprzek przesmyku wodnego         Strzelnica 

∏ucznicza         Nadawanie alfabetem Morse’a        Przeprawa pontonowa       Wyznaczanie azymutu

       Quady         Wykrywanie metalu przy pomocy wykrywaczy          Zatopiony skarb

Dodatkowo :

       WyÊcigi pojazdami buggy        Warsztaty off Road         Poduszkowiec         Amfibia 8 x 8

       Strzelnica pneumatyczna         Tor segway        Âcianka wspinaczkowa


