
 

Bałtowski Kompleks Turystyczny 

OFERTA  
DLA grup 
zorganizowanych 
szkoły - przedszkola 2018 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy na rok 2018. W nadchodzącym            

sezonie turystycznym szykujemy dla Państwa wiele nowości. Mając na uwadze,          

iż Bałtowski Kompleks Turystyczny oferuje szeroką gamę atrakcji, ułożyliśmy         

je w dogodne pakiety w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi             

warunkami. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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OFERTA DLA SZKÓŁ 2018   
 

 
PAKIET PRZYGODA 
- dzieci i młodzież szkolna -  
 

● JuraPark (park dinozaurów) 

● Prehistoryczne Oceanarium 

● Zwierzyniec Bałtowski (dolny + górny) 

● Sabatówka - Wioska Czarownic 

● NOWOŚĆ! Polska w Miniaturze 

 

Cena biletu 

49 zł/os. 

 
PAKIET PRZYGODA 
- przedszkola -  
 

● JuraPark (park dinozaurów) 

● Zwierzyniec Bałtowski (dolny + górny) 

● Sabatówka - Wioska Czarownic 

● NOWOŚĆ! Polska w Miniaturze 

 

Cena biletu 

39 zł/os. 
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PAKIET MINI 
- bez ograniczeń wiekowych - 

● JuraPark (park dinozaurów) 

● Prehistoryczne Oceanarium 

Cena biletu 

25 zł/os. 

 
Do cen pakietów należy doliczyć usługę przewodnika po JuraParku - 1 zł/os. 

 

POZOSTAŁE ATRAKCJE 
 

Atrakcja  Szkoły 

PARK ROZRYWKI* 
(przy zakupie Pakietu Przygoda) 

10 zł/os. 

PARK ROZRYWKI* 
(przy zakupie Pakietu Mini) 

16 zł/os. 

Rollercoaster - 1 zjazd  4 zł/os. 

KINO EMOCJI CINEMA 5D  11 zł/os. 

WARSZTATY  7 zł/os. 

OPROWADZANIE/ZWIEDZANIE 
KRAINA KONI 

5 zł/os. 

LEKCJA MUZEALNA  120 zł/grupa 

LEKCJA TERENOWA W ŻYDOWSKIM JARZE  120 zł/grupa 

Zwiedzanie Galeria “Stary Młyn”  2 zł/os. 

 
*nie zawiera przejazdów rollercoasterem i Kina Emocji Cinema 5D 
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GASTRONOMIA 
 

I danie  
- zupa dnia 

5 zł/os. 

II danie  
- filet drobiowy + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna 
niegazowana + jabłko 
- filet rybny  + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna 
niegazowana + jabłko 

16 zł/os. 

Pierogi  
(ruskie/z serem/kapustą i mięsem) + woda mineralna 
niegazowana 

9 zł/os. 

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

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

Ognisko/grill 
Kiełbasa + pieczywo + przyprawy + woda mineralna 
niegazowana 

8 zł/os. 

Muffinka + herbata  4,5 zł/os. 

Jeden rodzaj zestawu obiadowego dla całej grupy. 

 
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 

- opiekunowie grupy powinni zgłaszać się do kasy przynajmniej 30 minut przed 

rozpoczęciem zwiedzania 

- parking dla autokarów jest bezpłatny 

- opiekunowie grup mają wolny wstęp do atrakcji Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego (1 opiekun na 10 dzieci) 
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Nowości Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego 2018 
 

● HIT! Polska w miniaturze czyli historia zaklęta w murach zamków. 50 eksponatów - 

zamków i pałaców polskich  wykonanych w skali 1:25. 

● Nowa wystawa w Muzeum Jurajskim  

● Nowe zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży 

● Nowe tematy lekcji muzealnych 

 
INFORMACJA I REZERWACJE 

Tel. 41 264 14 20 (-21) 

rezerwacja.baltow@jurapark.pl 
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