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W mieście
trzech żywiołów
Zaparkuj samochód w centrum
miasta, przy parku. To właśnie
stąd rozpoczniesz swoją wędrówkę, podczas
której będziesz rozwiązywać
ciekawe zagadki. Czas na wykonanie zadania 90 minut.
Po odgadnięciu wszystkich zagadek literki odpowiadające
poszczególnym cyferkom przenieś do ostatniej tabeli Questu by
otrzymać hasło główne Twojej wyprawy.
Z tym hasłem udaj się w wyznaczone miejsce po pieczątkę.
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Dwie w Polsce takie stoją, nie każdy o tym wie
Z góry ludzi obserwują, i miastom swym królują

Idź teraz wzdłuż Nettą do mostu wielkiego.
Przejdź pod nim i idź dalej prosto kolego.
Gdy dwa mostki przejdziesz wzdłuż.
Wtedy będziesz wiedział że jesteś u celu tuż.
Fontannę widzisz zatrzymaj się !
Wpisz nazwę budowli - to hasło Twe
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Idź dalej za rzeką ona poprowadzi Cię.
Do miejsca gdzie latem opalasz się.
Największe pomosty w Polsce całej
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MOLO wspaniałe
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Z rynku udaj się w kierunku gdzie dwie widzisz wieże
Miń kościół i dalej idź prosto, aż znajdziesz budynek co dawniej był pocztą
Podejdź bliżej i sprawdź co obecnie mieści się tam
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Zawróć i wracaj tą samą drogą aż dojdziesz do mostu
wiszącego nad Tobą gdy wejdziesz na most to skręć w prawo
A dojdziesz do celu żwawo
Gdy dotrzesz do rynku w szklanym budynku
znajdziesz podpowiedź ostatnią na hasło
AUGUSTÓW KOCHAM TO MIASTO!
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Idź dalej 100 kroków może trochę więcej
I przejdź most pierwszy co wrota kryje wielkie
Za mostem skręć w prawo ale nie od razu
Podejdź kroków kilka aż dojdziesz do stawu
Zejdź na dół po schodkach wędrowcze młody
I wpisz w kratki nazwę tej pięknej gospody
Podejdź bliżej i sprawdź co obecnie mieści się tam
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Tu odbierzesz pieczątkę lub nagrodę:
Informacja Turystyczna
Rynek Zygmunta Augusta 44
16-300 Augustów
tel. 87 643 28 83, fax 87 644 60 59
it@augustow.eu
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Wróć do głównej drogi i miń mostek drugi a po lewej ujrzysz statki żeglugi
na burtach mają nazwy pięknie wypisane, jest Sajno i Perkoz , o którym zapomniałem?
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Twoje hasło to

Suwalszczyzna - Mazury
Sieciowy produkt turystyczny
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