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wspieramy dziecięcą wyoBraźnię!
U początków Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego 

stoi JuraPark Bałtów - pierwszy w Polsce park tematyczny 
poświęcony dinozaurom. Jego otwarcie miało związek z od-
krytymi w Bałtowie tropami dinozaurów.

Paleontolog dr Gerard Gierliński usłyszawszy o miejscu 
nazywanym przez mieszkańców Bałtowa „Czarcią Stopką” 
zainteresował się tą wskazówką. „Czarcia Stopa”, mimo iż 
bardzo zniszczona, zdawała się przypominać swym kształ-
tem i wielkością trop największego jurajskiego drapieżnika 
- allozaura. W kolejnych latach udało się znaleźć jeszcze kil-
ka  tropów co jednoznacznie potwierdziło obecność śladów 
dinozaurów w tym rejonie. 

Poświęcony dinozaurom JuraPark to tylko jedna z wielu 
atrakcji czekających na turystów odwiedzających Bałtów. 

Najlepszy Produkt Turystyczny 2005 - Turystyczny Produkt 
Roku – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla 
Bałtowskiego Parku Jurajskiego.
Siedem Cudów Polski – kategoria Atrakcje dla dzieci – konkurs 
organizowany przez Travel Polska oraz wydawnictwo Carta 
Blanca.
Superwędrowiec Świętokrzyski – dla Stowarzyszenia Delta za 
szczególne i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie 
(Światowy Dzień Turystyki)
Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Opolskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej dla JuraParku Krasiejów.
Turystyczny Produkt Roku 2010 – Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej dla JuraParku Krasiejów.
Miejsce przyjazne dzieciom - 7 Cudów Funduszy 
Europejskich – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Certyfikat KidZone - Strefa Szczęśliwych Dzieci - znak 
jakości 2013 nadany przez Rzecznika Praw Dziecka,

nagrody i wyróżnienia

W ciągu kilkunastu lat swego istnienia bałtowski obiekt 
dynamicznie się rozwijał, aby obecnie stać się największym 
w Polsce kompleksem turystycznym. Ci z Państwa, którzy 
odwiedzili  Bałtów znają już różnorodność i jakość naszej 
oferty. Ci zaś, którzy jeszcze u nas nie gościli mogą mieć jej 
przedsmak czytając ten Informator.

Chcemy wspierać dziecięcą wyobraźnię. Dlatego szcze-
gólnie mocno zachęcamy Państwa jako nauczycieli 
i wychowawców do skorzystania z naszej oferty edukacyj-
nej. Staramy się łączyć edukację z przygodą i rozrywką. Na-
szą misją jest „uczyć bawiąc i bawić ucząc”.

Oddając w Państwa ręce kolejny informator życzymy 
owocnej lektury i zapraszamy do Bałtowskiego Kompleksu 
Turystycznego - „rodzinnego miejsca dobrej przygody”.

„Popularyzator Nauki” – tytuł przyznany Stowarzyszeniu 
Delta przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.
Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2014 – 
najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polską Organizację 
Turystyczną. 
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oferta specjalna 
dla nauczycieli i wychowawców!!!

walory edukacyjne Bałtowskiego 
kompleksu turystycznego

Wszyscy nauczyciele, którzy przyjadą z grupą dzieci lub 
młodzieży (jako opiekunowie) do jednego z naszych obiek-
tów w Polsce, otrzymują Kartę Wstępu do każdego z nich.

Regulamin: 
• karta uprawnia do bezpłatnego wstępu na teren 

następujących obiektów: 
Bałtowski Kompleks Turystyczny, 
Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, 
JuraPark Krasiejów, 
JuraPark Solec Kujawski;

• karta jest ważna przez rok od momentu aktywacji 
w kasie dowolnego z wyżej wymienionych obiektów;

• aktywacja jest możliwa tylko w przypadku przyjazdu 
nauczyciela z grupą (w roli opiekuna);

• karta jest imienna;

• dodatkowo każdy z nauczycieli może otrzymać jesz-
cze jedną, również imienną Kartę Wstępu dla kogoś ze 
swych bliskich.

Każdy z nauczycieli przyjeżdżający z grupą jako opie-
kun otrzyma w prezencie firmową torbę ekologiczną. 

Stowarzyszenie „DELTA”, będące właścicielem JuraParku,  wśród wielu form 
swej aktywności angażuje się także w działalność stricte naukową. 

Przedmiotem intensywnych badań  prowadzonych pod egidą Stowarzyszenia 
stały się  tropy „polskich dinozaurów” z obszaru świętokrzyskiego oraz  stanowi-
ska z tropami w Ameryce Północnej, Afryce i Chinach. Owocem tej  działalności 
jest kilkanaście opublikowanych prac naukowych afiliowanych przez JuraPark 
oraz współpraca z placówkami badawczymi z różnych części Świata .

Efekty tych starań widoczne są w BKT gdzie wśród bloków skalnych z auten-
tycznymi tropami dinozaurów, pochodzącymi sprzed blisko 200 mln lat znajduje 
się prawdziwy rarytas - jedyny w Polsce  ślad siedzącego dinozaura- jedna z 7 tego 
typu skamieniałości na Świecie.

Z nauką łączy się edukacja, a to aspekt edukacyjny właśnie  wyznacza cele i stan-
dardy bałtowskiego kompleksu. Staramy się aby nasza oferta była z jednej strony 
zgodna z podstawą programową, a zarazem stanowiła jej poszerzenie i uzupełnie-
nie. Do grona naszych konsultantów należą światowej sławy znawcy dinozaurów 
oraz odkrywcy ich tropów, a także  uczeni, którzy zajmują się rekonstrukcją pre-
historycznego świata. 

Nad częścią dydaktyczną czuwają osoby o odpowiednim przygotowaniu me-
rytorycznym i dydaktycznym. Miniony świat ożywa dzięki opowieściom snutym 
przez kompetentnych przewodników. 

Nasz obiekt jest przyjazny dla dzieci. W naszych wystawach nie epatuje się prze-
mocą, ani nie przedstawia rozlewu krwi. Prezentacje zawierające elementy grozy 
pokazywane są  w sposób możliwie łagodny.

nasi patroni naukowi:.
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Vademecum organizatora wycieczki
Bilet cena co zawiera

jurapark 20 zł /os.
Ścieżka z dinozaurami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, 
Gondwana, plac zabaw. Czas zwiedzania ok. 1,5 godz.        
Usługa przewodnika: do 15 osób - 25 zł/grupa, powyżej 15 os - 1zł/os,

zwierzyniec + sabatówka 15 zł /os. Zwiedzanie Zwierzyńca Górnego i Dolnego oraz Sabatówki.
Czas zwiedzania ok. 2 godz. 

park rozrywki 16 zł /os.
Korzystanie z urządzeń Parku Rozrywki bez limitu.
Uwaga! Kino, Rollercoaster i strzelnica nie są elementami Parku Rozrywki. 
Czas dowolny

sabatówka - wioska czarownic 5 zł /os. Spotkanie z przewodnikiem  

zwierzyniec 12 zł /os. Zwiedzanie Zwierzyńca Górnego (ok.45 min) i Dolnego 
(czasok. 30 min).

multimedialne spotkania z nauką 
(lekcje muzealne)

100 zł/grupa Czas zajęć – ok. 45 min.

warsztaty plastyczno - 
paleontologiczne 5 zł /os. Czas zajęć – ok. 45 min.    

kino emocji cinema 5d 10 zł /os. Seans w kinie ok. 15 min.  

rollercoaster 4zł/zjazd Czas zjazdu – zależy od prędkości.

żydowski jar 5 zł/os. Zwiedzanie wąwozu z przewodnikiem – czas zwiedzania ok. 1 godz.                 

zwiedzanie stadniny 2 zł/os. Zwiedzanie z przewodnikiem – ok. 30 min. 

przejażdżka wozem 6 zł/os. Czas przejazdu ok. 30 min.

przejażdżka wierzchem 3 zł/okrążenie

ekspozycja zamków i pałaców 
nowoŚĆ 5 zł/os. Czas zwiedzania z przewodnikiem ok. 1 godz.                                           (str. 26)

I danie - zupa dnia 5 zł /os.

II danie - filet drobiowy z frytkami i surówką +  woda mineralna niegaz + jabłko
albo filet rybny z frytkami i surówką + woda mineralna niegaz. + jabłko 16 zł /os.

Pierogi (ruskie / z serem / kapustą i mięsem ) + woda mineralna niegaz. 9 zł /os.

Zestaw I+ II danie (zupa + filet)    19 zł /os.

Zestaw I+ II danie (zupa + pierogi)    14 zł /os.

Ognisko/ grill (kiełbasa+pieczywo+przyprawy + woda mineralna niegaz.) 8 zł/os.

Muffinka + herbata                                   4,5 zł /os.

(str. 10)

(str. 15)

(str. 16)

(str. 19)

(str. 15)

(str. 12)

(str. 14)

(str. 19)

(str. 19)

(str. 18)

(str. 23)

(str. 21)

(str. 21)

Jeden rodzaj zestawu obiadowego dla całej grupy

Tradycyjne dania obiadowe oraz soczyste zestawy z grilla:  

gastronomia

ważne informacje:
•	 Grupa	zorganizowana	musi	liczyć	min.	25	osób.
•	 Wycieczki	można	rezerwować	telefonicznie	41	264-14-20	i	41	264-14-21	

lub	mailowo	rezerwacja.baltow@jurapark.pl.	Prosimy	o	wcześniejszą	rezerwację.
•	 Aby	usprawnić	„odprawę”	opiekunowie	grupy	powinni	zgłaszać	się	do	kasy	JuraParku	przynajmniej	

30	minut	przed	rozpoczęciem	zwiedzania.
•	 Opaski	wydawane	przy	zakupie	biletów	pakietowych	muszą	być	zapięte	na	ręce.
•	 Opaski	niezałożone,	zerwane	lub	uszkodzone	nie	będą	honorowane.
•	 Parking	dla	autokarów	jest	bezpłatny.
•	 Przewodnik	na	terenie	JuraParku	Bałtów	dla	grup	zorganizowanych	-	1	zł/os.
•	 Opiekunowie	grup	mają	wstęp	wolny	do	atrakcji	Bałtowskiego	Kompleksu	Turystycznego	(1	opiekun/10	dzieci)
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1. JuraPark Bałtów
2. Plac zabaw
3. Muzeum Jurajskie
4. Zwierzyniec Bałtowski
5. Zwierzyniec Dolny
6. Kraina Koni - Ośrodek Jazdy Konnej
7. Park Rozrywki
8. Samochody elektryczne
9. Zabawki wodne
10. Przystanek Zwierzyniec
11. Galeria Zabytkowy Młyn
12. Grota
13. Sabathówka
14. Żydowski Jar / Questing
15. Rollercoaster
16. Prehistoryczne Oceanarium
17. Tyrolka

legenda

18. Stok narciarski + Snowpark
19. Baza noclegowa i biuro noclegów
20. Kino Emocji Cinema 5D
21. Okręglica
22. Kamienne Oko
23. Spływ tratwami
24. Spływy kajakowe
25. Pole kempingowe / pole namiotowe
26. Skansen Pszczeli
27. Gondwana
28. Bałtowski Zapiecek

Parkingi
Gastronomia
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jurapark – niezwykłe muzeum

Położony w dolinie rzeki Kamiennej JuraPark Bałtów ob-
jęty jest  patronatem instytucji naukowych takich jak Pań-
stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie czy Wydział 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Modele prehistorycznych organizmów, które można  po-
dziwiać w JuraParku wykonane zostały z wielką dbałością 
o szczegóły oraz w zgodzie z najnowszymi odkryciami 
i standardami obowiązującymi w paleontologii. 

Wędrówka przez JuraPark, to doskonała lekcja, będąca 
uzupełnieniem szkolnych zajęć przyrody, biologii i geografii.

W skład JuraParku wchodzą: Ścieżka dydaktyczna, Gon-
dwana, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, 
plac zabaw.

Ścieżka dydaktyczna stwarza możliwość odbycia wę-
drówki przez kolejne etapy dziejów życia na Ziemi. Wzdłuż 
ścieżki znajduje się ponad 100 modeli prehistorycznych 
zwierząt. Ścieżka nabiera charakteru muzealnego dzięki 
rozmieszczonym na niej blokom skalnym z autentycznymi 
tropami dinozaurów.

Muzeum Jurajskie pełne minerałów oraz skamieniałości 
z różnych części świata  stanowi uzupełnienie ścieżki dydak-
tycznej.

Prehistoryczne Oceanarium 

Wizyta w Prehistorycznym Oceanarium to gratka dla 
wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć co działo się w głębi-
nach morskich   miliony lat temu.

Dzięki osiągnięciom współczesnej techniki ulegamy iluzji 
spotkania z żywymi stworzeniami, spotkania, które niekiedy 
potrafią naprawdę  zmrozić krew w żyłach...

ważne informacje:
-	JuraPark	Bałtów	czynny	jest	także	w	sezonie	zimowym,
-	 terminy	 wycieczek	 dla	 grup	 zorganizowanych	 należy	 rezerwować	
z	wyprzedzeniem	(szczególnie	w	maju	i	czerwcu),
-	czas	pobytu	na	terenie	obiektu	ograniczony	jest	jedynie	godzinami	
pracy	parku,
-	nie	prezentujemy	scen	przedstawiających	przemoc	i	rozlew	krwi,
-	przewodnik	oprowadza	grupy	liczące	maksymalnie	50	osób,
-	czas	zwiedzania	ścieżki	dydaktycznej	z	przewodnikiem	wynosi	ok.	
60	minut,
-	usługa	przewodnicka	w	JuraParku	jest	dodatkowo	płatna,
-	park	można	zwiedzać	także	indywidualnie	-	wszystkie	modele	opa-
trzone	są	tablicami	informacyjnymi,
-	w	przypadku	niemożliwości	zwiedzenia	Oceanarium	(ze	względu	na	brak	
wolnych	miejsc)		grupy	skorzystają	ze	specjalnych	atrakcji	Gondwany,
-	 wstęp	 na	 plac	 zabaw	 jest	 możliwy	 po	 zakupie	 biletu	 wstępu	 do	
JuraParku.

Plac zabaw przygotowany został  z myślą o najmłodszych.
Ogrodzony oraz bogato wyposażony w nowoczesne i zara-
zem bezpieczne urządzenia teren stanowi idealne miejsce, 
aby dać upust dziecięcej energii.      

Gondwana - gigantyczny kontynent półkuli południo-
wej, dał w naszym parku swą nazwę  miejscu gdzie edukacja 
splata się z zabawą. Na zwiedzających czeka wiele atrakcji: 
unikatowa wystawa dinozaurów zamieszkujących tereny 
Gondwany w  kolejnych okresach ery mezozoicznej; moż-
liwość obejrzenia prawdziwych kości dinozaurów; interak-
tywne tablice edukacyjne; Dinopuzzle.

Z obozowiska rozpościera się widok na  „Czarcią Stopkę”, 
miejsce odkrycia pierwszego bałtowskiego tropu dinozaura.
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aktywna edukacja
Zajęcia edukacyjne dostępne w ramach oferty Bałtowskie-

go Kompleksu Turystycznego obejmują tematykę zawartą 
w podstawie programowej stanowiąc zarazem jej posze-
rzenie. Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostoso-
wać temat do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków 
i zrealizować treści programowe w zakresie następujących 
bloków: edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna, przyro-
da, biologia, geografia, historia.

Aktywna edukacja realizowana jest na terenie Bałtowskie-
go Kompleksu  w formie Multimedialnych Spotkań z Na-
uką, Warsztatów edukacyjnych oraz Zajęć terenowych. 

Zajęcia przeznaczone  dla  uczniów  szkół podstawowych,  
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych odbywają się 
w sali wyposażonej w różnorodne środki i pomoce dydak-
tyczne. 

multimedialne spotkania z nauką

Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień zwią-
zanych z dziejami życia na naszej planecie i jest w zgodzie 
z treściami zawartymi w podstawie programowej.

I. Edukacja wczesnoszkolna:
„ W  poszukiwaniu śladów życia na Ziemi” 
Uczestnicy:     

 - zrozumieją  na czym polega zjawisko życia,
- dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają,
- zapoznają się z elementami geologicznej skali czasu,
- uświadomią sobie na czym polega praca tropiciela śla-

dów życia,
- będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów 

kopalnych. 

II. Szkoła podstawowa ( klasy 4-6): 
1. „Dzieje życia na naszej planecie”  
Uczestnicy:     

- zdobywają podstawowe wiadomości o typach skamie-
niałości,

- zapoznają się z geologiczną skalą czasu,
- zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewo-

lucji biologicznej ,
- uświadomią sobie kłopoty z badaniem początków życia 

na Ziemi,
- poznają przełomowe okresy w dziejach życia i najbar-

dziej charakterystyczne grupy organizmów.

2. „Morze - świat niezwykłych organizmów żywych”
Uczestnicy:     
- zapoznają się z pojęciem skamieniałości, paleontologii 
i geologicznej skali czasu,
- poznają typy organizmów żyjących w środowisku wod-
nym,
- zrozumieją pojęcie łańcucha pokarmowego,
- poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w mo-
rzach w erze paleozoicznej.

3. „Skąd przychodzimy: jak człowiek stał się człowiekiem”
Uczestnicy:     
- zapoznają się z  podstawowymi formami człowiekowatych,
- uświadomią sobie różnice między „człowiekiem myślą-
cym”, a innymi ssakami naczelnymi,
- dowiedzą się skąd i kiedy „człowiek myślący” dotarł do Eu-
ropy jak opanował inne kontynenty,
- zrozumieją genezę kultury i jej wpływ na powstawanie 
pierwszych cywilizacji.

III. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
1. „Historia pisma i zapisu”
Uczestnicy:     

- poznają genezę pisma i najstarsze formy zapisu,
- uświadamiają sobie jaką rolę odegrało pojawienie się 

pisma w historii ludzkości,
- uzmysłowią sobie jak zmieniało się pismo na przestrzeni 

wieków,
- zrozumieją wpływ zmiany form zapisu na sposób po-

strzegania świata.

2. „Antropogeneza - who is who”
Uczestnicy:     

- zaznajomią się z problemami związanymi z wyjaśnie-
niem procesu hominizacji,

- uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych 
(hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu, 

- zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami 
człowiekowatych,

- porównują koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje 
skutki przyjęcia przez człowieka trybu osiadłego. 

ważne informacje:
-	w	zajęciach	może	uczestniczyć	grupa	słuchaczy	licząca	maksymalnie	
50	osób,
-	spotkanie	trwa	ok.45	minut,
-	 grupy	 zorganizowane	 prosimy	 o	 wcześniejszą	 rezerwację	 terminu	
zajęć	oraz	o	podanie	tematu.
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ważne informacje:
-	 zajęcia	 warsztatowe	 prowadzone	 są	 w	 grupach	 liczących	 do	 50	
osób,
-	warsztaty	trwają	ok.45minut,
-	warsztaty	należy	wcześniej	zarezerwować.

warsztaty edukacyjne

zajęcia terenowe

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych 
oraz grup przedszkolnych. Podczas aktywnego uczestnic-
twa w zajęciach dzieci rozwijają swe zdolności manualne, 
poznają wiele technik plastycznych, a dodatkowo „bezbole-
śnie” przyswajają podstawowe pojęcia związane z paleonto-
logią .Warsztaty mogą przybrać jedną z następujących form:

Warsztaty paleontologiczne - preparowanie z gipsowego 
bloku „szkieletu” dinozaura uzupełnione komentarzem od-
słaniającym tajniki pracy paleontologa .

Warsztaty plastyczno - paleontologiczne - malowanie  
figurek dinozaurów i amonitów ubarwione  informacjami 
o życiu tych wymarłych grup zwierząt.

Warsztaty kończą się wręczeniem wszystkim uczestnikom 
dyplomów i certyfikatów. Dzieci mogą także zabrać wyko-
nane przez siebie podczas zajęć  prace.

Umożliwiające  kontakt z przyrodą ożywioną i nieoży-
wioną zajęcia w terenie, z których skorzystać mogą zarów-
no przedszkolaki jak i uczniowie  wszystkich typów szkół 
z pewnością zwiększą efektywność nauczania przedmiotów 
przyrodniczych.  

Zajęcia terenowe realizowane są w ramach następujących 
atrakcji: Zwierzyniec Bałtowski, Żydowski Jar, Sabatówka, 
Kolejka Bałtowska.

 Zachęcamy Państwa jako nauczycieli i wychowawców do 
skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Naprawdę warto! 
Możemy poszczycić się tytułem laureata konkursu „Popu-
laryzator Nauki” organizowanego przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP.

saBatówka  -  wioska czarownic

zajęcia terenowe na  saBatówce:

W przepięknej scenerii kamieniołomu znajduje się miej-
sce magiczne łączące  świat rzeczywisty ze światem baśnio-
wym. Nazwa nawiązując do sabatów czyli spotkań czarow-
nic, które miały odbywać się w Górach Świętokrzyskich, 
sugeruje jednocześnie nastrój i atmosferę tego miejsca. 

Sercem Sabatówki jest Chata Czarownicy, gdzie można  
skosztować nie tylko magicznych wywarów i potraw, lecz 
także tradycyjnych wypieków i napoi.  

Wizyta w tak niezwykłym miejscu, stwarza możliwość 
przeniesienia się w czasie  do  świata dawnych Słowian. 
Przewodnik dostosowuje sposób przekazu do grupy wieko-
wej.  Zajęcia te trwają ok.30 minut i nie wymagają dodatko-
wych opłat.
Tematy:
„Słowiańscy bogowie i demony w podaniach, baśniach 
i legendach” - sugerowany dla młodszych dzieci
„Wierzenia dawnych Słowian” - sugerowany  dla starszych 
dzieci.

Sabatówka jest również miejscem odpowiednim do ak-
tywnego spędzania czasu. Gry i zabawy prowadzone przez 
animatorów z pewnością przypadną dzieciom do gustu. 

Na terenie Sabatówki, w przepięknej scenerii kamienioło-
mu, odbywają się także warsztaty edukacyjne – „Warsztaty 
z czarownicą”.
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Ten wyjątkowy obiekt daje szansę spotkania z wieloma 
egzotycznymi zwierzętami oraz stanięcia „oko w oko” ze 
stworzeniami, które  niegdyś liczne w Europie, dziś stanowią 
rzadkość. Przykładem mogą być żubry będące dumą nasze-
go Zwierzyńca. 

Ku wygodzie zwiedzających jak również ze względu na 
potrzeby zwierząt w nim zamieszkujących Zwierzyniec po-
dzielony został na dwie części.

Przez „górną część” Zwierzyńca (ponad 40 ha) podróżu-
jemy prawdziwym amerykańskim schoolbusem, z pokładu 
którego obserwujemy  ponad 400 zwierząt (m.in. wielbłądy, 
lamy, antylopy, jelenie, strusie) biegających swobodnie w 

kilku sektorach. Słuchając opowieści przewodnika ubarwia-
jącej podróż, uczniowie mogą dowiedzieć się wiele o zwy-
czajach zwierząt. 

Doskonałym uzupełnieniem terenowej lekcji przyrody 
jest spacer „dolną częścią” Zwierzyńca Bałtowskiego, gdzie 
oczom zwiedzających ukazuje się różnobarwny świat pta-
ków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród któ-
rych  uwagę dzieci przykuwają surykatki, kuce, osły i małpy 
makaki.

Edukacja wczesnoszkolna :
„Tropem ptaków i ssaków”

Uczestnicy dowiedzą się do czego  ptaki i ssaki mogą wy-
korzystywać swoje kończyny oraz zrozumieją  na czym  
polega różnica między piórami a sierścią; dodatkowo 
opanują rozpoznawanie  znanych i egzotycznych gatun-
ków ptaków i ssaków.

Szkoły podstawowe (klasy 4-6): 
„ Odkrywamy tajemnice  ptaków i ssaków” 

Uczestnicy poznają główne różnice między światem pta-
ków i ssaków oraz uświadomią sobie  przystosowawcze 
wartości cech (głównie morfologicznych i behawioral-
nych) występujących u tych dwóch grup zwierząt.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
„Gady, ptaki, ssaki - podobieństwa i różnice między krę-
gowcami” 

Uczestnicy opanowują elementy systematyki świata orga-
nizmów żywych oraz uświadamiają sobie pokrewieństwo,  
a także podobieństwa i różnice między wymienionymi 
w temacie grupami kręgowców (w oparciu o podstawowe 
pojęcia i mechanizmy teorii ewolucji)

Przedszkola i szkoły podstawowe
”Zgadnij skąd jestem?”

Uczestnicy uczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące na róż-
nych kontynentach, z uwzględnieniem ich cech charakte-
rystycznych.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Adaptacja zwierząt roślinożernych do różnych środo-
wisk”
Uczestnicy opanowują elementy ekologii i uświadamiają 
sobie potrzebę  ochrony bioróżnorodności.

Grupa, która wykupiła atrakcję „Zwierzyniec Bałtowski” 
korzysta z „zajęć terenowych” (stanowiących integralną 
część tej atrakcji) bez dodatkowych opłat.

zajęcia terenowe realizowane w zwierzyńcu Bałtowskim:

I. Dolna część Zwierzyńca  – zajęcia trwają ok.30 minut.
Uczestnicy wędrując przez dolną część Zwierzyńca poznają 
tajemnice zwierząt, z którymi stają oko w oko.

II. Górna część Zwierzyńca - podróż schoolbusem trwa 
ok. 40 minut. Wyprawa przez górną część Zwierzyńca stano-
wi doskonałą lekcję przyrody i geografii. Przewodnik reali-
zuje jeden z następujących tematów:

ważne informacje:
-	jeden	opiekun	na	10	dzieci	ma	wstęp	wolny,
-	zwiedzanie	górnej	części	Zwierzyńca	możliwe	 jest	wyłącznie	scho-
olbusem,	pod	opieką	przewodnika	(usługa	przewodnicka	nie	jest	od-
płatna),	
-	minimalna	liczba	turystów	wyjeżdżających	schoolbusem	to	10	osób.

zwierzyniec Bałtowski - podróż przez kontynenty
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ważne informacje:
-	 przed	 rozpoczęciem	 zabawy	 należy	 zapoznać	 się	 z	 regulaminem	
Parku	 Rozrywki	 i	 regulaminami	 dotyczącymi	 możliwości	 korzystania	
z	poszczególnych	atrakcji.	Prosimy	stosować	się	do	regulaminów,
-	istnieje	możliwość	wykupienia	żetonów	na	wybrane	urządzenia,
-	bilet	nie	obejmuje	rollercoastera,	strzelnicy,	Kina	Emocji	Cinema	5D,	
ani	urządzeń	uruchamianych	za	pomocą	monety.		

ważne informacje:
-	prosimy	o	zgłoszenie	formy	w	jakiej	chcą	Państwo	zwiedzać	
		Żydowski	Jar.	Do	wyboru:	„Zajęcia	terenowe”	i	questing.
-	jeden	opiekun	na	10	dzieci	ma	wstęp	wolny,
-	istnieje	możliwość	zwiedzania	Żydowskiego	Jaru	bez	przewodnika.
-”Zajęcia	terenowe”	w	Żydowskim	Jarze	i	związana	z	tym		usługa	
przewodnicka		dla	grup	zorganizowanych	nie	są	dodatkowo	płatne,
-	przewodnik	oprowadza	grupy	liczące	maksymalnie	50	osób,
-	czas	zwiedzania	ścieżki	z	przewodnikiem	wynosi	ok.	50	minut.	

ważne informacje:
-	czas		trwania	seansu:	ok.15	minut,
-	w	jednym	seansie	uczestniczyć	może	maksymalnie	40	osób,
-	zalecamy	wcześniejszą	rezerwację.

ważne informacje:
-	 samodzielnie	 korzystać	 z	 rollercoastera	 mogą	 osoby	 dorosłe	 oraz	
dzieci,	które	ukończyły	10	lat	i	mają	minimum	140	cm	wzrostu,
-	dzieci	w	wieku	od	pięciu	do	dziesięciu	 lat	muszą	znajdować	się	w	
jednym	wózku	z	osobą	dorosłą.

szlak rozrywki - czas na relaks„żydowski jar” - tropem dinozaurów

Obiekt pełen jest automatów do gier, symulatorów, dmu-
chanych zjeżdżalni, euro – bungy i wielu innych atrakcji. 
Maluchy mogą wczuć się w rolę kierowcy rajdowego czy od-
być rejs na pokładzie Statku Pirackiego.

Rodziny czeka nie lada przygoda w czasie przejażdżki fa-
mily coasterem. Doskonałą zabawą jest także pływanie po 
jeziorku urządzeniami wodnymi. 

„Żydowski Jar”  to piękny wąwóz lessowy, w którym od-
kryte zostały skamieniałości wskazujące, że przed ok.160 
milionami lat obszar ten był tętniącą życiem wyspą. Wi-

Różne typy środowisk, które można napotkać podczas 
wędrówki oraz świadectwa paleontologiczne czynią z tego 
miejsca doskonałą bazę dla  terenowych lekcji przyrody 
i geografii.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: 
„Tajemnice lasów, pól i łąk”
Uczestnicy rozpoznają typowe polskie krajobrazy (las, pole, 
łąka) z całym ich bogactwem.

Szkoła podstawowa-klasy 4-6: 
„Jak czas rzeźbi powierzchnię Ziemi?”
Uczestnicy odkrywają jak zmieniała się powierzchnia ziemi 
na przestrzeni milionów lat.

Nasze kino działa na wiele zmysłów równocześnie. Uzy-
skane efekty  pozwalają oglądającym  przemienić się w ak-
tywnych uczestników scen rozgrywających się na ekranie.

Bałtowska kolejka górska spełniająca wszystkie europej-
skie wymogi bezpieczeństwa gwarantuje zjeżdżającym dużo 
radości i  ...sporą dawkę strachu.

park rozrywki

zajęcia terenowe w „żydowskim jarze”

kino emocji - cinema 5d

rollercoaster - kolej na adrenalinę

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 
„Geologia  w pigułce” 
Uczestnicy poznają czynniki wpływające na rzeźbę terenu, 
oraz uświadamiają sobie sposób w jaki warunki naturalne 
wpływają na rozwój turystyki (na przykładzie Bałtowa).

doczne są  tu m.in ślady pozostawione przez dinozaury.

„Żydowski Jar” zwiedzać można także metodą questingu. 
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szlak rzeki kamiennej

Zabytkowy młyn wodny wybudowany został pod koniec 
XIX w. przez ówczesnego właściciela Bałtowa księcia Alek-
sandra Druckiego - Lubeckiego. 

Obecnie jako „żywe muzeum” stwarza  młodym pokole-
niom możliwość zobaczenia „na własne oczy” procesu prze-
miany ziarna w mąkę.

Młyn jest także galerią w której  podziwiać można dzieła 
sztuki zarówno pięknej jak i użytkowej  będące efektem pra-
cy regionalnych artystów. 

Wóz konny zabiera turystów w podróż po Bałtowie. Jest to 
okazja do podziwiania pięknych widoków i poznania histo-
rii tej miejscowości. 

Położone w otwartym terenie miejsce do kąpieli wraz z 
plażą. Nad bezpieczeństwem  zażywających rekreacji czu-
wają ratownicy.

galeria zaBytkowy młyn 

przejażdżka wozem

kamienne oko

ważne informacje:
-	młyn	można	zwiedzić	zarówno	z	przewodnikiem	jak	i	samodzielnie,
-	zwiedzanie	młyna	z	przewodnikiem	możliwe	jest	po	uprzedniej	re-
zerwacji,
-	czas	zwiedzania	z	przewodnikiem	wynosi	ok.	20	-	30	min.,
-	usługa	przewodnika	jest	bezpłatna

ważne informacje:
-	przejazd	wozem	należy	wcześniej	zarezerwować.

ważne informacje:
-	przed	skorzystaniem	z	miejsca	do	kąpieli	należy	zapoznać	się	z	re-
gulaminem,
-	Kamienne	Oko	jest	bezpłatne

- 20 - - 21 -



Od kilku lat Bałtów stał się miejscem spotkań pszczela-
rzy i miłośników pszczół i apiterapii z całej Polski. Znakiem 
rozpoznawczym skansenu jest pomnik pszczoły robotnicy, 
w pobliżu którego znajdują się zarówno historyczne jak i no-
woczesne ule. 

Jedną z atrakcji Bałtowa jest questing - niestandardowa 
metoda zwiedzania łącząca w sobie poszukiwania oparte na 
odczytywaniu wskazówek zawartych w specjalnie przygoto-
wanych małych przewodnikach (tzw.questach) z poznawa-
niem historii i uroków szczególnie interesujących zakątków. 
W tropicieli zabawić mogą się zarówno dzieci jak i dorośli, 
zarówno grupy zorganizowane jak i turyści indywidualni. 
Questy są do pobrania (bezpłatnie) w kasach JuraParku 
i Zwierzyńca Bałtowskiego.

Więcej o questach i Bałtowie jako „Stolicy questingu” 
dowiesz się na http://baltow.questing.pl )

Ośrodek posiada bogatą ofertę zarówno dla grup zorgani-
zowanych jak i turystów indywidualnych. Zwiedzając pod 
opieką instruktora nowoczesną stajnię poznajemy wiele ras 
koni. Doświadczeni instruktorzy  pomogą w opanowaniu 
sztuki  jeździeckiej. Kontakt z tymi zwierzętami, samo w so-
bie ma już walor terapeutyczny.

Atrakcję stanowi także przejażdżka wozem turystycz-
nym przez malownicze zakątki Bałtowa.

Dla grup zorganizowanych polecamy dwie trasy dydak-
tyczne:
- trasa przyrodnicza umożliwiająca obejrzenie między in-
nymi wywierzysk, wychodni i grot skalnych czy też pięk-
nych wąwozów lessowych, 
- trasa historyczna pozwalająca poznać zabytki Bałtowa 
m.in. Kościół Parafialny z  malowidłami wykonanymi przez 
Franciszka Woronia ucznia Jana Matejki oraz piękny park 
i znajdujący się w nim pałac będący do lat 40- tych XX w. 
siedzibą Druckich - Lubeckich.

„skansen pszczelarski” 

trasy turystyczne

Questing

kraina koni

szlak przygody – Bałtów i okolice

Przez Bałtów prowadzą dwa szlaki turystyczne:
- „Szlak im. Stanisława Jeżewskiego” łączący Pętkowice ze 
Świętym  Krzyżem,
- „Szlak żółwia i dinozaura” sięgający po Janowiec i Solec 
nad Wisłą. 

Miłośnicy dwóch kółek mogą skorzystać z 3 ścieżek rowe-
rowych biegnących wokół Bałtowa: żółtej ( 17 km), niebie-
skiej (12 km), czerwonej ( 23 km).

Obok „pszczoły”  znajduje się doskonale wyposażony 
sklep „ApiBałt”, gdzie zakupić można wiele lekarstw, mik-
stur i produktów pochodzenia pszczelego.

Skansen zwiedzamy samodzielnie. Zwiedzanie Skansenu 
jest bezpłatne.

ważne informacje:
-	zwiedzanie	stajni	trwa	ok.30	minut,
-	na	terenie	Ośrodka	Jazdy	Konnej	należy	bezwzględnie	przestrzegać	
poleceń	instruktora,
-	czas	trwania	przejażdżki	wozem	wynosi	ok.30	min.,
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ekspozycja zamków i pałaców
dzieje polski w miniaturze

nowoŚĆ 2017
Na wystawie można podziwiać 
kilkadziesiąt miniatur zamków 
i pałaców. Modele w skali 1:25 
reprezentują najciekawsze zabytki 
architektoniczne powstałe w 
różnych okresach historycznych (od 
średniowiecza po wiek XIX), a leżące 
obecnie na terenie Polski. 

Miniatury wykonane z niezwykłą 
precyzją i dbałością o szczegóły, 
oddają wygląd obiektów z okresu ich 
świetności. 

Zwiedzający poznają zarówno zamki 
piastowskie, jak i twierdze krzyżackie, 
zarówno wygodne rezydencje, jak 
i pograniczne warownie, zarówno 
gotyckie „olbrzymy”, jak i filigranowe 
pałacyki.

Tworząc ekspozycję położyliśmy 
nacisk  na stronę wizualną oraz 
walor edukacyjny. Oprowadzający 
po wystawie przewodnicy 
opowiadają legendy oraz  przybliżają 
szczególnie interesujące  wydarzenia 
i postaci historyczne związane z 
prezentowanymi zabytkami. Dzięki 
temu miniaturowe budowle ożywają, 
stając się zarazem doskonałym 
pretekstem do poznania dziejów 
Polski.

Baza gastronomiczna

Nasza oferta dla grup zorganizowanych obejmuje zarówno 
zestawy obiadowe (zupa, filet z frytkami i surówką/pierogi, 
woda mineralna), jak i możliwość zakupu poszczególnych 
dań oddzielnie. Oferujemy także kiełbaksę (z dodatkami) 
pieczoną nad ogniskiem albo z grilla.

Nowoczesna, wygodna i stylowa restauracja dysponująca 
dwiema przestronnymi salami i kameralną antresolą. No-
woczesne zaplecze gastronomiczne sprawia, iż menu jest 
naprawdę wyjątkowe, a dominują w nim smaki charaktery-
styczne dla regionu świętokrzyskiego.

Obiekt obejmujący dwie sale  i ciąg gastronomiczny, dzię-
ki któremu każdy może skomponować posiłek zgodnie 
z własnymi upodobaniami.

Tradycyjna smażalnia ryb (z możliwością ich samodziel-
nego złowienia) położona na starorzeczu rzeki Kamiennej. 
Niezwykle bogata oferta  ucieszy smakoszy, zarówno ryb 
morskich jak i słodkowodnych.

na terenie Bałtowskiego kompleksu turystycznego 
znajdują się także inne oBiekty gastronomiczne:

ważne informacje:
-	obiekty	gastronomiczne	realizujące	tę	ofertę	znajdują	się	w	pobliżu	
Krainy	Koni	i	dolnej	części	Zwierzyńca	(„Jadło	pod	stokiem”)	oraz	na	
terenie	JuraParku	i	Parku	Rozrywki,
-	prosimy	o	wcześniejsze	ustalanie	posiłku	dla	grupy,
-	szczegółowe	informacje	o	cenach	-	Vademecum	na	str.	7

„goŚciniec Bałtowski zapiecek”

tradycyjne dania oBiadowe 
oraz soczyste zestawy z grilla

„zajazd przystocze”

„ryBacka wioska”
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Baza noclegowa

Zajazd Przystocze - pokoje gościnne 

Bazę noclegową, stanowi kompleks 5 domków z pokojami 
gocinnymi w dwóch standardach: schroniskowym i rodzin-
nym. Oferujemy pokoje 4- lub 2-osobowe. Obiekty uloko-
wane są na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

Aby ułatwić opiekunom kontrolę nad grupą: pokoje są 
umieszczone na jednym poziomie, ze wspólnym koryta-
rzem i  jednym głównym wyjściem. W każdym z domków 
jest pokój przeznaczony dla opiekuna grupy. 
W pokojach gościnnych typu schroniskowego możemy 
umieścić 48 osób.

Na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego moż-
na skorzystać z pola namiotowego i pola kempingowego, zaś 
w samym Bałtowie i sąsiednich miejscowościach znajdują 
się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Ich lista dostępna 
jest na stronie: www.agrobaltow.pl

ważne informacje:
-	kontakt:	noclegi@jurapark.pl,	tel.:	510	263	896
-	recepcja	czynna	codziennie	od	9.00	do	19.00,
-	aktualne	informacje	i	cennik	są	dostępne	na	stronie
www.juraparkbaltow.pl

6 grudnia  przybywa do Bałtowa Święty Mikołaj a wraz 
z nim cała jego świta  wspierana przez profesjonalnych ani-
matorów i przewodników.

Wioska  Mikołaja
Święty Mikołaj mieszka w„Chacie” położonej w centrum 

„Wioski Świętego Mikołaja”. Tu przybysz z Laponii przyjmu-
je gości i rozdaje  prezenty. Wioska tętni życiem.  Bałwanek 
i Lisek wymyślają zabawy dla dzieci. 

Bajkowy Park Rozrywki
Po przybyciu do Bałtowa Mikołaj założył szkołę elfów, 

gdzie Pani Choinka i Ciastek, pomagają elfom w prowadze-
niu warsztatów plastycznych. Elfy   uwielbiają zabawy. Nic 
zatem dziwnego, że ich szkoła znajduje się na terenie Bajko-
wego Parku Rozrywki. 

wioska Świętego mikołaja

Bałtów zimą

Kilka kroków dalej znajduje się  Świąteczne Kino 3D, 
gdzie  rodzinny i ciepły film o początkującym Elfie przekona 
niedowiarków, że Święty Mikołaj istnieje naprawdę. 

Labirynt  Królowej Śniegu
Zimą w Bałtowie zjawia się także  Królowa Śniegu. Po-

środku jej królestwa stoi lodowy pałac, będący prawdziwym 
labiryntem. 

Lodowa Wioska
Pod władzą Królowej Śniegu znajduje się także - Lodowa 

Wioska.   Eskimos pozwala  dzieciom oglądać wnętrze swe-
go igloo i ogrzać się przy ognisku oraz uczy łowienia ryb 
w przerębli; Mamut...  Ale skąd właściwie przybył przecha-
dzający się wzdłuż  wioski ogromny mamut?

ważne informacje:
-	po	terenie		Wioski	Mikołaja		oprowadza	przewodnik	–	usługa	nie	jest	
dodatkowo	płatna
-	1	opiekun	na	10	dzieci	ma	wstęp	wolny
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Trasy zjazdowe
Sześć  tras zjazdowych (najdłuższa z nich ma ok. 700m 

zaś najkrótsza 320m) pięknie usytuowanych na  bałtowskim 
stoku  stanowi  wyjątkowa gratkę dla miłośników „białego 
szaleństwa”. Trasy są regularnie utwardzane i ratrakowane.  
Na szczyt stoku można dostać się za pomocą krzesełkowej 
kolei linowej albo wyciągów orczykowych. Przy stoku działa 
szkółka narciarska. 

Wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego
Na terenie stacji znajduje się wypożyczalnia oraz ser-

wis sprzętu narciarskiego. Nowoczesna wypożyczalnia 
w „Szwajcarii Bałtowskiej” należy do sieci WinterGroup 
obejmującej najlepsze wypożyczalnie sprzętu dla narciarzy 
i snowboardzistów w Polsce. Prócz nart i desek snowboar-
dowych  miłośnicy białego szaleństwa mogą wypożyczyć 
także buty, kaski, kijki zarówno osobno jak i w zestawach. 

 stacja narciarska „szwajcaria Bałtowska”

ważne informacje:
-	aktualne	ceny	dotyczące	korzystania	z	zimowych	atrakcji	można	zna-
leźć	na	stronie	www.szwajcariabaltowska.pl

 Snowpark
 Aby umożliwić zarówno początkującym jak i zaawan-

sowanym freestylowiczom zmierzenie się z własnymi sła-
bościami  i lękami bałtowski Snowpark wyposażony został 
w charakterystyczne dla tego typu obiektów przeszkody 
i urządzenia o różnym stopniu trudności: poręcze, skrzynie 
(boks prosty, butter box, box rainbow, box disaster), wallri-
de. Miłośnicy grabów, spinów i flipów mogą skorzystać ze 
znajdujących się na terenie snowparku skoczni.

Biała szkoła
Grupy szkolne przybywające do Bałtowa zimą mogą pod 

okiem doświadczonych instruktorów opanować sztukę jaz-
dy na nartach i snowboardzie. 

trasy narciarskie
TRASA NR 1
Długość trasy: 350 m
Stopień trudności: niebieska
Wyciąg: orczykowy

TRASA NR 4
Długość trasy: 500 m
Stopień trudności: niebieska
Wyciąg: kolej krzesełkowa

TRASA NR 2
Długość trasy: 570 m
Stopień trudności: niebieska
Wyciąg: orczykowy

TRASA NR 5
Długość trasy: 100 m
Stopień trudności: ośla łączka
Wyciąg: wyrwirączka

TRASA NR 3
Długość trasy: 700 m
Stopień trudności: niebieska
Wyciąg: kolej krzesełkowa

Pokoje wypoczynkowe
Wypożyczalnia sprzętu
Szkoła narciarska i snowboardowa
Snowpark
Wiosa Św. Mikołaja


