WYCIECZKA
Farma Iluzji
DO PARYŻA
Trojanów
6 dni
Program:
- przejazd do Trojanowa,
- spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie jednej z wybranych ścieżek
I WARIANT: „Pierwszy raz na farmie” (2h): * zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz Latającej
Chaty Tajemnic,* szukanie rozwiązań zagadki
Lewitującego Kranu i zabawa w
poszukiwaczy przygód w Wiklinowym Labiryncie, *wrażenie lewitacji w Tunelu
Zapomnienia oraz spacer przez Lasek Doświadczeń, *przeprawa tratwami przez Zaklęty
Staw oraz przygody na Szlaku Trapera, *świat do góry nogami, czyli przygoda, *w
Zakręconym Domku, * zagubienie się w Lustrzanym Labiryncie wraz z jego kolumnadami,
wizyta w tajemniczym Ames Roomie oraz mini-zoo
II WARIANT : W poszukiwaniu nowości (2h): *rezerwat Smoków i okazja do zapoznania
się z kilkoma przedstawicielami tego gatunku * główkowanie w Krainie Ślepych Zaułków,
gdzie dzieci będą musiały przejść przez siedem labiryntów o różnym stopniu trudności *
wizyta w Strefie Drewnianych Łamigłówek, gdzie będzie okazja sprawdzić swoją zręczność
czy też zmysł równowagi * pobyt w Muzeum Minerałów i Kamieni, gdzie będzie można
zobaczyć amonity, kalcyt, ametyst i wiele niezwykłych skamielin * Krótka lekcja przyrody
na naszym „Zbożowym Polu” *Ponowne odwiedziny w Latającej Chacie Tajemnic, aby
przypomnieć sobie naszą topową atrakcję
III WARIANT: Mali odkrywcy (2h): * gra terenowa, w której nagrodą za jej zrealizowanie
będzie wizyta w niezwykłej Chacie Spotkań (dzieci zawsze wygrywają główną nagrodę),*
Chata Spotkań, gdzie odbędzie się krótka zabawa z naszymi maskotkami – postaciami ze
znanych bajek dla dzieci * zwiedzanie Latającej Chaty Tajemnic, Tunelu Zapomnienia oraz
przygoda w Zakręconym Domku (nasze hity, które lubią maluchy)* zabawa w Kąciku
Malucha (do lat 7), gdzie do dyspozycji dzieci jest plac zabaw, mniejsze dmuchańce oraz
osiedle domków-grzybków, *Zabawa w poszukiwaczy przygód w Wiklinowym Labiryncie,*
wizyta w mini-zoo
- korzystanie z wybranych dodatkowych atrakcji Farmy Iluzji (płatnych dodatkowo)
- ew. posiłek w trakcie zwiedzania (dwudaniowy obiad lub w formie grillowej)
Atrakcje dodatkowe na Farmie Iluzji :
Lekcja iluzji na wesoło- 7zł/os.- 30-minutowa lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło” obejmuje
pogadankę z zakresu fizyki i optyki dostosowaną do wieku uczestników, z wykorzystaniem tablic
i eksponatów iluzjonistycznych. Jest ona wstępem do zrozumienia świata złudzeń wzrokowych i
optycznych. Podczas lekcji pokazywane są również dwa triki magiczne (od 10 lat).
Warsztaty z rękodzieła i plastyki – 8zł/os. - 30-minutowe warsztaty, podczas których dzieci pod
okiem prowadzącej osoby, samodzielnie ozdabiają drewnianą zawieszkę-obrazek w kształcie
Latającej Chaty Tajemnic z uprzednio przygotowanych materiałów (np. kredkami, naklejkami,
itp.) oraz wykonują proste prace plastyczne Cena obejmuje materiały oraz drewnianą ozdobę dla
każdego uczestnika, którą ten może zabrać na pamiątkę.
Show chemiczne- 8zł/os. 30-minutowe chemiczne show w postaci niezwykłego pokazu dla dzieci
w klimacie nauki o eliksirach z książek o Harrym Potterze. Podczas pokazu przedstawione będą
atrakcyjne wizualnie eksperymenty pełne dymu i piany (od 6 lat).
Grobowiec Faraona- 8zł/os. Utrzymana w klimacie Starożytnego Egiptu interaktywna wystawa.
Dzieci wraz z Przewodnikiem wkraczają do wnętrza grobowca ozdobionego kopiami
autentycznych malowideł i reliefów. Podczas wędrówki nie tylko zapoznają się z kulturą i
wierzeniami Egipcjan, ale również uczestniczą w show wzbogaconym o elementy grozy oraz
straszenia (od 10 lat).
Letni Kulig – 6 zł/os. - Przejażdżka zestawem pięciu specjalnie zaprojektowanych sań na kołach ze
sztywnym dyszlem (względy bezpieczeństwa) za traktorem poza teren Parku. Możliwość przeżycia
niesamowitej przygody!
Karuzela łańcuchowa- 4 zł/os. Klasyczne urządzenie lunaparkowe dla dzieci w każdym wieku.
Możliwość świetnej zabawy oraz poczucia działania siły odśrodkowej w bezpiecznym wymiarze.
Wild West Express- 4zł/os. Zwariowana przejażdżka pociągiem w stylu Dzikiego Zachodu
(urządzenie lunaparkowe, wersja dla małych dzieci do lat 12, 7-osobowa, pociąg jeździ tak długo aż z
atrakcji skorzysta cała grupa).
Zabawa w sali zabaw (zwanej inaczej „kulkolandią”)- 8zł/os. Jest to specjalnie zaaranżowana,
dwupoziomowa konstrukcja pod namiotem wraz z dużym basenem z piłeczkami. Dzieci wchodzą w
grupach po ok. 25-30 osób. Czas zabawy około 25 minut.

Ew. dodatkowo wizyta w Muzeum Rowerów w m. Gołąb- bilet wstępu - 8zł/os.

Cena:
95 zł/os. - ok. 30 + 3 opiekunów
85 zł/os. - ok. 44 + 4 opiekunów
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem,
opłaty parkingowe,
ubezpieczenie NNW na sumę
5000zł,
opiekę pilota,
bilety wstępu na jeden z 3
wariantów zwiedzania
Dodatkowo płatne :
obiad lub ognisko (10-20zł/os.) ,
bilety na dodatkowe atrakcje
zwiedzania (opis i ceny obok)

