
OFERTA NR 1 

Ręcznie dekorowane pierniki ozdobne! 

Szukacie pomysły na niebanalny prezent z okazji Dnia Matki? A może chcecie oryginalnie ozdobić święconkę w 

Wielką Sobotę lub świąteczny stół? Albo po prostu chcecie komuś sprawić radość? Z przyjemnością Wam w 

tym pomogę. 

 

Oferuję dla Państwa własnoręcznie zdobione pierniczki. W najbliższym sezonie zapraszam do składania 

zamówień na Wielkanoc, Dzień Mamy, Dzień Taty i okazje indywidualne. Więcej informacji i wzorów na 

Facebooku: mandrivka.podlasie. 

Cena: uzależniona jest od wielkości i szczegółowości wzoru, dlatego zapraszam do bezpośredniego kontaktu. 

Kontakt: +48 662 044 775, ewa@mandrivka.pl, www.facebook.com/mandrivka.podlasie 

 

 

 

mailto:ewa@mandrivka.pl
http://www.facebook.com/mandrivka.podlasie


OFERTA NR 2 

Warsztaty zdobienia pierników.  

Kraina Otwartych Okiennic to świat bogato zdobionych domów w postaci nad- i podokienników, narożników, 

wiatrownic i okiennic. Charakterystyczna ornamentyka wykonywana była w drewnie. My proponujemy zabawę 

w małego architekta z takim narzędziem jak lukier. 

Grupy dziecięce 

W programie: 

1. Krótkie wprowadzenie -opowiastka na temat tradycyjnej architektury. 

2. Zdobienie lukrem królewskim upieczonych domków (2D) i ornamentów (każdy z uczniów otrzymuje pełen 

zestaw: domek, jeden ornament, 1 woreczek lukru. Kolorowe lukry – zestaw na 4-6 osób). 

3. Ognisko 

- w międzyczasie można porywalizować grając w dawne gry (przyrodnicze „kółko i krzyżyk”, bierki) 

- zapewnione są wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć: j.w + pudełko na ozdobione pierniki, 

które uczeń zabiera ze sobą na pamiątkę. Pakujemy po ognisku, żeby był czas na zaschnięcie lukru. 

- zapewnione miejsce ogniskowe i drewno 

- czas trwania zajęć: 60-75 min + ognisko 

CENA: 25 zł/os. (grupy 20-os.) 

 

Grupy indywidualne 

Istnieje możliwość organizacji warsztatów w prywatnych, kameralnych grupach (np. impreza urodzinowa dla 

dzieci). Motywy zdobnicze do ustalenia według zainteresowania. W tym przypadku wycena indywidualna, 

zależna m.in. od liczby osób. 

 

ZAPRASZAM do zabawy! 

Kontakt: +48 662 044 775, ewa@mandrivka.pl, www.facebook.com/mandrivka.podlasie 
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Oferta nr 3 

Dla aktywnych urlopowiczów. 

Dolina rzeki Narew oferuje nieprzebraną gęstwinę starorzeczy i bogactwo świata ptaków. To wszystko możesz 

podziwiać z poziomi tafli wody, na pokładzie kajaka. Doskonała oferta dla chcących w sposób aktywny poznać 

narwiański krajobraz mijając podlaskie wsie leżące nad rzeką.  

W ofercie posiadamy 6 kajaków 2-osobowych i 2 kajaki 1-osobowe, 

Miejsca startu, długości tras - ustalane indywidualnie wg Waszych chęci i możliwości. 

Kontakt: +48 602 430 772, +48 662 044 775, ewa@mandrivka.pl, www.facebook.com/mandrivka.podlasie 
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