WYCIECZKA
Bałtów
DO PARYŻA
Park6Jurajski
dni
Program:
- 6.30 zbiórka i wyjazd autokaru sprzed szkoły do Bałtowa,
- ok. 10.30 przyjazd do Bałtowa,
Zwiedzanie według wybranego pakietu:
1. Pakiet Bałtowski Kompleks Turystyczny- 27 zł/os. upoważnia do
zwiedzania Jura Parku (parku dinozaurów), Prehistorycznego
Oceanarium (dzięki osiągnięciom współczesnej techniki w wymiarze 3D
można zobaczyć podwodne życie sprzed milionów lat), do korzystania z
urządzeń Parku Rozrywki bez limitu - karuzele, dmuchane zjeżdżalnie,
basen z kulkami, trampoliny i wiele innych atrakcji(za wyjątkiem urządzeń
uruchamianych za pomocą monety i tyrolki)
2. Pakiet: Jura Park (park dinozaurów) + Prehistoryczne Oceanarium20zł/os.
3. Zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego . Czas 1,5h- 12zł/os. Na obszarze
40 ha mieszka kilkadziesiąt gatunków fauny z kilku kontynentów Afryki,
Ameryki Południowej i Północnej, Australii, Eurazji. Górną część
Zwierzyńca zwiedzamy amerykańskim schoolbusem. To wyjątkowa okazja
by „oko w oko” stanąć z rogatym bydłem szkockim, podziwiać dostojne
jelenie czy też zobaczyć jak żyją lamy, alpaki, strusie, wielbłądy, bydło
zebu, dziki oraz wiele innych zwierząt.
4. Sabathówka – Wioska Czarownic 5zł/os.
5. Warsztaty edukacyjne czas 1 h – 5zł/os. Zajęcia w grupach
prowadzone przez profesjonalną kadrę, pomagają utrwalić wiedzę o
dinozaurach i skamieniałościach. Do wyboru:
-Warsztaty malowanie modeli dinozaurów i amonitów
-Warsztaty płukanie „złota”
-Warsztaty paleontologiczne (polegające na preparowaniu z gipsowego
bloku „ szkieleta” dinozaura oraz poznawaniu tajników pracy
paleontologa).
6. Przejażdżka kolejką- Czas 30 min- 3zł/os. Zabiera turystów w podróż
po Bałtowie i okolicy. Podziwiając piękne widoki podróżujący uzyskują
dodatkowo od przewodnika informacje dotyczące historii tego miejsca
oraz rozpościerającego się wokół świata przyrody ożywionej i
nieożywionej.
7. Kino 5D- 10zł/os.
- obiad w trakcie zwiedzania (możliwość różnych wariantów)
- ok. 17.00 wyjazd w drogę powrotną.
- powrót około 21.30

Cena:
85 zł/os. - ok. 30 + 3 opiekunów
65 zł/os. - ok. 44 + 4 opiekunów
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem,
opłaty parkingowe,
ubezpieczenie NNW na sumę
5000zł,
opiekę pilota
Dodatkowo płatne :
obiad 15-20 zł/os.,
bilety wstępu, których koszt
uzależniony jest od wybranych
wariantów zwiedzania

