WYCIECZKA
DO PARYŻA
Wojciechów
6 dni
Program:
- wyjazd autokaru w godzinach rannych,
- przyjazd do Wojciechowa i realizacja programu według wybranych wariantów:
1. Zwiedzanie Wieży Ariańskiej, Muzeum Kowalstwa, wysłuchanie legendy o " podkowie
szczęścia", zwiedzanie Muzeum Regionalnego, (+ pamiątki)-6 zł/os
2. Wykonywanie podkówek z masy solnej – warsztaty-10 zł/os
3. Zwiedzanie kuźni Romana Czernieca - pokaz kucia podkowy z żelaza,- 7 zł/os
4. Przejazd autokarem do młyna "Hipolit" - zwiedzanie Muzeum Minerałów, płukanie
złota, prelekcja -10 zł/os
5. Przyjazd do Parku Rozrywki, Wypoczynku i Edukacji w m. Romanówka i zwiedzanie z
przewodnikiem ZOO, gdzie na 4 hektarach zgromadzono przedstawicieli kilkudziesięciu
gatunków zwierząt. Jest tu prawdziwy unikat w skali kraju biały lew, pumy amerykańskie,
dwa gatunki małp, antylopy, osły, kangury i makaki japońskie. Można tu również obejrzeć
różne gatunki ptaków m.in. gęsi tybetańskie, czarne łabędzie, a także bażanty, gołębie i
kury -13zł/os. Ewentualnie możliwość wzięcia udziału w różnorodnych:
warsztatach (garncarstwa, kulinarnych, z fizyki (15zł/os)
pokazach (15zł/os.) - Kolorowa chemia, Obróbka bursztynu, Pstryczek elektryczek
Dlaczego samoloty latają? Pokazy kuglarskie Chemia w kuchni, Chemia w łazience,
Prosta fizyka dla najmłodszych Papier jakie to ciekawe! Tajemniczy dwutlenek węgla

lekcjach edukacyjnych (20zł/os)- różnorodne tematy (szczegóły w naszym biurze)
zajęciach rekreacyjnych (15zł/os.) . Dzikie wariacje - to gry i zabawy, które są idealną
okazją do pobudzenia aktywności ruchowej uczestników, logicznego myślenia, oraz
integracji grupy.
6. Owadolandia - park edukacyjno-rekreacyjny, w którym można spotkać ogromne repliki
owadów, wielkości dorosłego człowieka. Wiernie odtworzone modele owadów,
zaprojektowane z dbałością o szczegóły anatomiczne. Podczas pobytu dzieciom zostanie
pokazany i przybliżony wspaniały, do końca niezbadany, tajemniczy a jednocześnie
niezwykły świat owadów. Dzieci dowiedzą się, dlaczego owady są ważne, jak nam służą,
jak się z nimi obchodzić i za co je kochać. W parku znajduje się ścieżka dydaktyczna z
ciekawymi gatunkami i odmianami roślin oraz tablice informacyjno-edukacyjne,
przeznaczone do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu. - przejście ścieżki
edukacyjnej z przewodnikiem -9 zł/os
Dodatkowo możliwość –udziału w warsztacie malowania owada z gipsu -7 zł/os
(własnoręcznie tworzona pamiątka z pobytu w Parku "Owadolandia", dzieci malują
farbami plakatowymi gipsowe odlewy owadów. Wiek dzieci od 3-12 lat)

Cena:
85 zł/os. - ok. 30 + 3 opiekunów
70 zł/os. - ok. 44 + 4 opiekunów
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem,
opłaty parkingowe,
ubezpieczenie NNW na sumę
5000zł,
opiekę pilota
Dodatkowo płatne :
ognisko lub obiad (10-20zł/os)
bilety wstępu, których koszt
uzależniony jest od wybranych
wariantów zwiedzania

