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Rezerwacje Zielonych Szkóù /innych pobytów z noclegiem/
informacja nt. pobytów:
tel.: 61 65 54 657, e-mail: edukacja@zpkww.pl
Rezerwacje pobytów jednodniowych:
Oúrodek Edukacji Przyrodniczej w Làdzie
tel.: 63 276 33 07;
e-mail: oep_lad@zpkww.pl,
Làd 39, 62-406 Làdek.

Kontakt:
Zespóù Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Plac Wolnoúci 18, 61-739 Poznañ
tel.: 61 65 54 650; fax: 61 65 54 652,
e-mail: zpkww_sekretariat@zpkww.pl
www.zpkww.pl
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Oœrodek Edukacji
Przyrodniczej w L¹dzie

Zapraszamy!
www.ekoedukacja.com.pl

Œcianka dla pszczo³owatych

Zajêcia plastyczne

Zajêcia Orkiestra Ceramiczna

Oúrodek Edukacji Przyrodniczej w Làdzie
Oúrodek mieúci siæ w zabytkowym XIX-wiecznym dworku, który
speùnia funkcje dydaktyczne, konferencyjne jak i bazy
noclegowej, oferujàc takýe zaplecze gastronomiczne. Do
dworku przylega zabytkowy park przydworski z pomnikowymi
drzewami. Miejscowoúã Làd to centrum Nadwarciañskiego
Parku Krajobrazowego.
Badanie parametrów chemicznych wody

Oúrodek Edukacji Przyrodniczej w Làdzie zaprasza na
Zielone Szkoùy, wycieczki jednodniowe,
konferencje, ogniska i inne pobyty zorganizowane!!!

Zielone Szkoùy:
- spotkania z przyrodà w trakcie pieszych wædrówek na
úcieýkach edukacyjnych,
- wycieczki po parkach krajobrazowych Nadwarciañskim,
Powidzkim i Ýerkowsko-Czeszewskim,
- prelekcje przyrodnicze, warsztaty, sportowy relaks.
Na wystawie przyrodniczej

Nadwarciañski Park Krajobrazowy
Obszar leýàcy w Dolinie Úrodkowej Warty i wyróýniajàcy siæ niezwykùym bogactwem przyrodniczym.
Park zdominowany przez uýytki zielone – ùàki i pastwiska, obfitujàcy w starorzecza oraz wciàý jeszcze
zachowane wydmy úródlàdowe. Miejsce o niezwykùym bogactwie úwiata ptaków, pùazów i roúlin. Teren
bogaty w zabytki architektury sakralnej, paùacowej oraz dworskiej. Miejsce o ciekawej przeszùoúci
kulturowej – sùynàce z wypasu gæsi pod Zagórowem, poùoýone w pobliýu dawnej granicy zaboru
pruskiego i rosyjskiego, stanowiàce póùnocnà czæúã historycznego obszaru Puszczy Pyzdrskiej.

Warsztaty: ,,Ptasie Lægi”,
odnawialne êródùa energii,
parametry chemiczne wody,
o pùazach i inne przyrodnicze,
Zajæcia: muzyczne

Warsztaty wikliniarskie

,,Orkiestra ceramiczna”,
wikliniarskie, plastyczne,
Quest (gra terenowa)
w Pyzdrach,
Prelekcje: Walory
Nadwarciañskiego PK,
Powidzki PK, ,,Ekosystem
starorzecza” I inne.
Obserwacja ptaków

Warsztaty o p³azach

Rekreacja na krêgielni

Zwiedzanie: klasztoru
w Làdzie, Muzeum
Regionalnego w Pyzdrach,
Wiatraka Szczepana
w Budzisùawiu Koúcielnym.
Wycieczki: do szkóùki leúnej,
na krægielniæ, na dawnà
granicæ zaborczà, na wydmæ
úródlàdowà, nad odkrywkæ
w æ g l a b r u n a t n e g o, d o
parków w Ciàýeniu
i Giewartowie, nad Jezioro
Powidzkie i inne.

Festiwal Kultury S³owiañskiej i Cysterskiej

Oúrodek Edukacji Przyrodniczej w Làdzie:
- 50 miejsc noclegowych,
- sala konferencyjno-jadalna na 80 osób,
- sala komputerowa, taras widokowy,
- wystawa przyrodnicza, tablica Leúny Koncert,
- úcianka dla pszczoùowatych, replika grodu,
- rowery do wypoýyczenia, boisko do koszykówki,
- dwa sto³y do tenisa sto³owego.

