BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY

WSPIERAMY DZIECIĘCĄ WYOBRAŹNIĘ!
U początków Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
stoi JuraPark Bałtów - pierwszy w Polsce park tematyczny
poświęcony dinozaurom. Jego otwarcie miało związek z odkrytymi 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 kształtem i wielkością trop największego jurajskiego drapieżnika
- allozaura. W kolejnych latach udało się znaleźć jeszcze kilka tropów co jednoznacznie potwierdziło obecność śladów
dinozaurów w tym rejonie.
Poświęcony dinozaurom JuraPark to tylko jedna z wielu
atrakcji czekających na turystów odwiedzających Bałtów.

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 szczególnie mocno zachęcamy Państwa jako nauczycieli
i wychowawców do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Staramy się łączyć edukację z przygodą i rozrywką. Naszą 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”.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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,
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„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!!!
Wszyscy nauczyciele, którzy przyjadą z grupą dzieci lub
młodzieży (jako opiekunowie) do jednego z naszych obiektów 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;
• aby aktywować kartę w dniu przyjazdu zgłoś się do kasy
głównej JuraParku.

WALORY EDUKACYJNE BAŁTOWSKIEGO
KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO
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 stanowiska 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 autentycznymi 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 standardy bałtowskiego kompleksu. Staramy się aby nasza oferta była z jednej strony
zgodna z podstawą programową, a zarazem stanowiła jej poszerzenie i uzupełnienie. Do grona naszych konsultantów należą światowej sławy znawcy dinozaurów
oraz odkrywcy ich tropów, a także uczeni, którzy zajmują się rekonstrukcją prehistorycznego świata.
Nad częścią dydaktyczną czuwają osoby o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i dydaktycznym. Miniony świat ożywa dzięki opowieściom snutym
przez kompetentnych przewodników.
Nasz obiekt jest przyjazny dla dzieci. W naszych wystawach nie epatuje się przemocą, ani nie przedstawia rozlewu krwi. Prezentacje zawierające elementy grozy
pokazywane są w sposób możliwie łagodny.
NASI PATRONI NAUKOWI:
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VADEMECUM
BILET

CENA

GASTRONOMIA
CO ZAWIERA

BILETY PAKIETOWE

Tradycyjne dania obiadowe oraz soczyste zestawy z grilla:
I danie

PAKIET PRZYGODA - DLA
SZKÓŁ

49 zł/os.

JuraPark + Prehistoryczne Oceanarium + Zwierzyniec Bałtowski (górny +
dolny) + Sabatówka + Polska w Miniaturze)
Czas zwiedzania ok. 3,5 godz.

II danie

PAKIET PRZYGODA - DLA
PRZEDSZKOLI

39 zł/os.

JuraPark + Zwierzyniec Bałtowski (górny + dolny) + Sabatówka + Polska
w Miniaturze)
Czas zwiedzania ok. 3 godz.

Pierogi

25 zł/os.

JuraPark + Prehistoryczne Oceanarium
Czas zwiedzania ok. 1,5 godz.

PAKIET MINI
PARK ROZRYWKI*

* przy zakupie Pakietu Przygoda

PARK ROZRYWKI**

** przy zakupie Pakietu Mini

5 zł /os.

- zupa dnia
- filet drobiowy + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna niegazowana + owoc
- filet rybny + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna niegazowana + owoc
(ruskie/z serem/kapustą i mięsem) + woda mineralna niegazowana + owoc

Korzystanie z urządzeń Parku Rozrywki bez limitu. Cena nie zawiera
biletu na przejazd rollercoasterem i biletu do Kina Emocji Cinema 5D

16 zł/os.

9 zł /os.

Zestaw I+ II danie (zupa + filet) + owoc

19 zł /os.

Zestaw I+ II danie (zupa + pierogi) + owoc

14 zł /os.

Ognisko/ grill

10 zł/os.

16 zł /os.

Kiełbasa+pieczywo+przyprawy + woda mineralna niegazowana

Muffinka + herbata

8 zł/os.
4,5 zł /os.

Jeden rodzaj zestawu obiadowego dla całej grupy

POZOSTAŁE ATRAKCJE
Lekcja muzealna
Warsztaty paleontologiczno plastyczne
Lekcja terenowa w Żydowskim Jarze

120 zł/grupa

Czas zajęć - ok. 45 min.

7 zł /os.

Czas zajęć - ok. 45 min.

120 zł/grupa

Czas zajęć - ok. 45 min.

Kino Emocji Cinema 5D

11 zł /os.

Seans w kinie ok. 15 min.

Rollercoaster

4zł/zjazd

Czas zjazdu – zależy od prędkości.

Przejażdżka konna wierzchem +
zwiedzanie stajni

5 zł/os.

Galeria „Stary Młyn” - zwiedzanie

2 zł/os.

Obsługa przewodnika po JuraParku

1 zł/os.

Czas zajęć - ok. 20 min.
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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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LEGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

JuraPark Bałtów
Plac zabaw
Muzeum Jurajskie
Zwierzyniec Bałtowski
Zwierzyniec Dolny
Kraina Koni - Ośrodek Jazdy Konnej
Park Rozrywki
Samochody elektryczne
Zabawki wodne
Przystanek Zwierzyniec
Galeria Zabytkowy Młyn
Grota
Sabathówka
Żydowski Jar / Questing
Rollercoaster
Prehistoryczne Oceanarium
Tyrolka

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stok narciarski + Snowpark
Baza noclegowa i biuro noclegów
Kino Emocji Cinema 5D
Okręglica
Kamienne Oko
Spływ tratwami
Spływy kajakowe
Pole kempingowe / pole namiotowe
Skansen Pszczeli
Gondwana
Bałtowski Zapiecek
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Parkingi
Gastronomia
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JURAPARK – NIEZWYKŁE MUZEUM

Położony w dolinie rzeki Kamiennej JuraPark Bałtów objęty jest patronatem instytucji naukowych takich jak Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie czy Wydział
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Modele prehistorycznych organizmów, które można podziwiać w JuraParku wykonane zostały z wielką dbałością
o szczegóły oraz w zgodzie z najnowszymi odkryciami
i standardami obowiązującymi w paleontologii.

Gondwana - gigantyczny kontynent półkuli południowej, 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; możliwość obejrzenia prawdziwych kości dinozaurów; interaktywne tablice edukacyjne; Dinopuzzle.
Z obozowiska rozpościera się widok na „Czarcią Stopkę”,
miejsce odkrycia pierwszego bałtowskiego tropu dinozaura.
Plac zabaw przygotowany został z myślą o najmłodszych.
Ogrodzony oraz bogato wyposażony w nowoczesne i zarazem bezpieczne urządzenia teren stanowi idealne miejsce,
aby dać upust dziecięcej energii.

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 opatrzone są tablicami informacyjnymi,
- wstęp na plac zabaw jest możliwy po zakupie biletu wstępu
do JuraParku.

Wędrówka przez JuraPark, to doskonała lekcja, będąca
uzupełnieniem szkolnych zajęć przyrody, biologii i geografii.
W skład JuraParku wchodzą: Ścieżka dydaktyczna, Gondwana, Muzeum Jurajskie, plac zabaw.
Ścieżka dydaktyczna stwarza możliwość odbycia wędrówki 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.
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MUZEUM JURAJSKIE

PREHISTORYCZNE OCEANARIUM

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

„OKO W OKO” Z MORSKIMI BESTIAMI

Powrót do przeszłości, nowa wystawa zaaranżowana w
bałtowskim muzeum, stara się w sposób całościowy i interesujący przedstawić dzieje życia na Ziemi. Aby powrót ten
miał jak najbardziej atrakcyjną formę zwiedzający zetkną
się nie tylko ze skamieniałościami i modelami wymarłych
organizmów, ale także z precyzyjnie wykonanymi dioramami przedstawiającymi w sposób wartościowy artystycznie i dydaktycznie środowisko życia poszczególnych grup
organizmów.
Prekambr reprezentują stromatolity oraz organizmy
ediakariańskie (niezwykły eksperyment ewolucyjny).
Trylobity, koralowce, liliowce, amonity, goniatyty, ramienionogi staroraki, bezszczękowce, ryby
pancerne, sygilarie, lepidodendrony
odsłonią tajemnice wszystkich okresów
ery paleozoicznej.

zainteresowanie zwiedzających ze względu na obecność
skamieniałości (kości i zęby) oraz modelu gomfoterium
wymarłego trąbowca osiągającego ponad 2, 5 metra wysokości.
Na wystawie nie zabraknie skamieniałości odkrywanych
w Bałtowie i jego okolicach. Zwiedzający dowidzą się, co
jadały dinozaury i zobaczą niezwykłe morskie organizmy
żyjące na tych obszarach w erze mezozoicznej.

Prehistoryczne Oceanarium
Wizyta w Prehistorycznym Oceanarium to gratka dla
wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć co działo się w głębinach morskich miliony lat temu.
Dzięki osiągnięciom współczesnej techniki ulegamy iluzji
spotkania z żywymi stworzeniami, spotkania, które niekiedy
potrafią naprawdę zmrozić krew w żyłach...

Powrót do przeszłości w kilkudziesięciu odsłonach
przedstawia obraz życia w różnych częściach świata oraz
różnych erach.

Świat mezozoiku stanie się bliższy
dzięki elementom szkieletowym gadów morskich, kościom dinozaurów
i skamieniałościom ryb. Niezwykle
atrakcyjnie prezentuje się także mający
ponad 2 m długości model głowy mozazaura.
Ozdobą ekspozycji jest zajmująca
osobne pomieszczenie scena przeniesiona żywcem z jurajskiego morza: oto
dwa ichtiozaury ruszyły w pościg za
stadem belemnitów…
Część wystawy poświęconej erze kenozoicznej zasługuje na szczególne

- 12 -

- 13 -

ZWIERZYNIEC BAŁTOWSKI - PODRÓŻ PRZEZ KONTYNENTY

ZWIERZYNIEC BAŁTOWSKI - ZAJĘCIA TERENOWE

Doskonałym uzupełnieniem terenowej lekcji przyrody jest
spacer „dolną częścią” Zwierzyńca Bałtowskiego, gdzie oczom
zwiedzających ukazuje się różnobarwny świat ptaków.
Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których
uwagę dzieci przykuwają surykatki, kuce, osły i małpy makaki.
Ważne informacje:

- zwiedzanie górnej części Zwierzyńca możliwe jest wyłącznie
schoolbusem, pod opieką przewodnika (usługa przewodnicka
jest bezpłatna),
- minimalna liczba turystów wyjeżdżających schoolbusem to
10 osób.

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 naszego
Zwierzyńca.
Ku wygodzie zwiedzających jak również ze względu na potrzeby zwierząt w nim zamieszkujących Zwierzyniec podzielony został na dwie części.
Przez „górną część” Zwierzyńca (ponad 40 ha) podróżujemy
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 ubarwiającej podróż,
uczniowie mogą dowiedzieć się wiele o zwyczajach zwierząt.

Zwierzyniec (część górna) - (podróż schoolbusem z
przewodnikiem trwa ok. 40 minut).
Wyprawa przez górną część Zwierzyńca sanowi doskonałą
lekcję przyrody i geografii. Przewodnik realizuje jeden z następujących tematów:
1. „Zgadnij skąd jestem?” - przedszkola i szkoły podstawowe
Uczestnicy uczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące na różnych kontynentach, z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych.
2. „Adaptacja zwierząt roślinożernych do różnych środowisk” - szkoły ponadgimnazjalne
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Uczestnicy opanowują elementy ekologii i uświadamiają
sobie potrzebę ochrony bioróżnorodności.
Z zajęć terenowych skorzystać mogą zarówno przedszkolaki jak i uczniowie wszystkich typów szkół. Zajęcia w terenie
i związany z tym kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną z pewnością zwiększą efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Przewodnik dopasowuje przekazywane treści do wieku
uczestników.
Zajęcia terenowe realizowane są w ramach następujących
atrakcji: Zwierzyniec, Żydowski Jar, Sabatówka, Polska w
Miniaturze.
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SABATÓWKA - WIOSKA CZAROWNIC
W przepięknej scenerii kamieniołomu znajduje się miejsce magiczne łączące świat rzeczywisty ze światem baśniowym. Nazwa nawiązując do sabatów czyli spotkań czarownic, 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. Sabatówka jest również miejscem odpowiednim do aktywnego spędzania czasu. Gry i zabawy prowadzone przez animatorów z pewnością przypadną dzieciom do gustu.

POLSKA W MINIATURZE

N OWOŚĆ

„HISTORIA ZAKLĘTA W MURACH ZAMKÓW”
przedstawiono wygląd obiektów z okresu ich świetności.
Wędrówka pośród miniatur to historia Polski w pigułce.
Uczestnicy wyprawy zostaną uzbrojeni w narzędzia pomagające zrozumieć przeszłość, poznają władców, nauczą
się rozróżniać podstawowe style architektoniczne, usłyszą
ciekawostki z życia dworskiego i rycerskiego oraz rozwiną
swój zmysł historyczny.

Na terenie Sabatówki, w przepięknej scenerii kamieniołomu, odbywają się także warsztaty edukacyjne – „Warsztaty z
czarownicą”.

Zwiedzając Polskę w miniaturze:
• dowiesz się który z zamków miał, kształt podkowy, co
jednak nie uchroniło go przed zniszczeniem,
• policzysz, ile właściwie okien (365 czy 366) zaprojektowano w zamku Krzyżtopór,
• zobaczysz miniaturę (wcale nie miniaturową) największego zamku na świecie.

ZAJĘCIA TERENOWE NA SABATÓWCE:
z przewodnikiem ok.30 min.
W okresie wiosenno-letnim nicią przewodnią zwiedzania
Sabatówki są wierzenia i obrzędy słowiańskie. Przewodnicy
przybliżają dzieciom i młodzieży świat dawnych Słowian i
starają się pokazać jego pozostałości w kulturze współczesnej. Na znajdujących się w Sabatówce tablicach znajdują się
informacje dotyczące prasłowiańskich bóstw i demonów.
Przewodnik dostosowuje sposób przekazu do grupy wiekowej.
Tematy:
• „Słowiańscy bogowie i demony w podaniach, baśniach
i legendach”
• „Wierzenia dawnych Słowian”
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Na obszarze o powierzchni ok. 1 hektara uformowany na
kształt Polski z zaznaczonymi głównymi rzekami i jeziorami, szlakami komunikacyjnymi, zgromadzono 50 miniatur zamków i pałaców stanowiących najciekawsze zabytki architektoniczne powstające na przestrzeni ponad 500
lat, a znajdujące się obecnie w granicach Polski. Modele w
skali 1:25 reprezentują różnorodne style architektoniczne
oraz… wszystkie województwa.
Kładziemy nacisk na stronę wizualną oraz walor edukacyjny. Miniatury wykonane zostały z dbałością o szczegóły; wydobyto najciekawsze elementy architektoniczne;
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PARK ROZRYWKI
Obiekt pełen jest automatów do gier, symulatorów, dmuchanych zjeżdżalni, euro – bungy i wielu innych atrakcji.
Maluchy mogą wczuć się w rolę kierowcy rajdowego czy
odbyć rejs na pokładzie Statku Pirackiego. Rodziny czeka
nie lada przygoda w czasie przejażdżki family coasterem.
Doskonałą zabawą jest także pływanie po jeziorku urządzeniami wodnymi.

GALERIA ZABYTKOWY MŁYN
Zabytkowy młyn wodny wybudowany został pod koniec
XIX w. przez ówczesnego właściciela Bałtowa księcia Aleksandra Druckiego - Lubeckiego.
Obecnie jako „żywe muzeum” stwarza młodym pokoleniom możliwość zobaczenia „na własne oczy” procesu przemiany ziarna w mąkę.
Młyn jest także galerią w której podziwiać można dzieła
sztuki zarówno pięknej jak i użytkowej będące efektem pracy regionalnych artystów.

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 do Parku Rozrywki nie obejmuje rollercoastera, strzelnicy, Kina
Emocji Cinema 5D, ani urządzeń uruchamianych za pomocą monety.

ATRAKCJE DOSTĘPNE POZA PAKIETAMI

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

KINO EMOCJI - CINEMA 5D
Nasze kino działa na wiele zmysłów równocześnie. Uzyskane efekty pozwalają oglądającym przemienić się w aktywnych uczestników scen rozgrywających się na ekranie.

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

ROLLERCOASTER - KOLEJ NA ADRENALINĘ
Bałtowska kolejka górska spełniająca wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa gwarantuje zjeżdżającym dużo
radości i ...sporą dawkę strachu.
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.
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OŚRODEK JAZDY KONNEJ „KRAINA KONI”
„Kraina Koni” posiada bogatą ofertę zarówno dla grup
zorganizowanych jak i dla turystów indywidualnych. Zwiedzając pod opieką instruktora nowoczesną stajnię poznajemy wiele ras koni. Doświadczeni instruktorzy pomogą w
opanowaniu sztuki jeździeckiej.
Dla grup proponujemy przejażdżki koniem wierzchem
pod opieką instruktora (oprowadzanie) lub przejażdżki wozem po terenie Bałtowa.

LEKCJE MUZEALNE - AKTYWNA EDUKACJA
Zajęcia edukacyjne dostępne w ramach oferty Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego obejmują tematykę zawartą w
podstawie programowej stanowiąc zarazem jej poszerzenie.
Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat
do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków:
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, przyroda, biologia, geografia, historia.
Aktywna edukacja realizowana jest na terenie Bałtowskiego Kompleksu w formie Multimedialnych Spotkań z
Nauką, Warsztatów edukacyjnych oraz Zajęć terenowych.

„SKANSEN PSZCZELARSKI”

MULTIMEDIALNE SPOTKANIA Z NAUKĄ (ok. 45 min)
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych odbywają się w sali wyposażonej w
różnorodne środki i pomoce dydaktyczne.
Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień zwią-

zanych z dziejami życia na naszej planecie i jest w zgodzie z
treściami zawartymi w podstawie programowej.
W zajęciach wykorzystana zostanie nowa aranżacja „Muzeum Jurajskiego”

I. Mali detektywi (edukacja wczesnoszkolna):
1. „Kadry z dziejów Ziemi: Morze skarbów” NOWOŚĆ!!!

Od kilku lat Bałtów stał się miejscem spotkań pszczelarzy i miłośników pszczół i apiterapii z całej Polski. Znakiem
rozpoznawczym skansenu jest pomnik pszczoły robotnicy,
w pobliżu którego znajdują się zarówno historyczne jak i nowoczesne ule.

Obok „pszczoły” znajduje się doskonale wyposażony
sklep „ApiBałt”, gdzie zakupić można wiele lekarstw, mikstur i produktów pochodzenia pszczelego. Skansen zwiedzamy samodzielnie.
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Zwiedzanie Skansenu jest bezpłatne.

Uczestnicy zapoznają się z pojęciem ewolucji i geologicznej skali czasu, zrozumieją pojęcie łańcucha
pokarmowego oraz poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w morzach na przestrzeni milionów lat.
2. „W poszukiwaniu śladów życia na Ziemi”
Uczestnicy dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają, uświadomią sobie na czym polega praca
tropiciela śladów życia, a ponadto będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów kopalnych.
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II. Młodzi odkrywcy (klasy 4-8 i oddziały gimnazjalne):

WARSZTATY EDUKACYJNE (ok. 45 min)

1. „Kadry z dziejów Ziemi: Wielka epopeja życia na naszej planecie” NOWOŚC!!!

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych
oraz grup przedszkolnych. Podczas aktywnego uczestnictwa
w zajęciach dzieci rozwijają swe zdolności manualne, poznają wiele technik plastycznych, a dodatkowo „bezboleśnie”
przyswajają podstawowe pojęcia związane z paleontologią

Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o typach
skamieniałości i skamieniałościach śladowych, zapoznają
się z geologiczną skala czasu, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej oraz poznają
przełomowe okresy w dziejach życia i najbardziej charakterystyczne grupy organizmów.

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

2. „Skąd przychodzimy: jak człowiek stał się człowiekiem”
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi formami człowiekowatych, uświadomią sobie różnice między „człowiekiem
myślącym”, a innymi ssakami naczelnymi, dowiedzą się skąd
i kiedy „człowiek myślący” dotarł do Europy i jak opanował
inne kontynenty oraz stworzył pierwsze cywilizacje.
III. Szkoły średnie:
1. „Kadry z dziejów Ziemi: Ewolucja i wymierania” NOWOŚĆ!!!
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z
zakresu paleontologii, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz
mechanizmy ewolucji biologicznej, spojrzą na wymierania
na naszej planecie z perspektywy ewolucyjnej oraz zrozumieją związki między wymieraniami a katastrofami oraz
poznają tzw. Wielkie Wymierania i ich przyczyny.

Warsztaty paleontologiczne - reparowanie z gipsowego
bloku „szkieletu” dinozaura uzupełnione komentarzem odsłaniającym tajniki pracy paleontologa.
Warsztaty plastyczno - paleontologiczne - malowanie
figurek dinozaurów i amonitów ubarwione informacjami o
życiu tych wymarłych grup zwierząt.
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.

2. „Antropogeneza - who is who?”
Uczestnicy uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych (hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu
oraz zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami
człowiekowatych.
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Warsztaty „W Starym młynie” NOWOŚĆ! - Umiejętność uzyskania mąki na chleb i podpłomyki była do niedawna podstawową wiedzą, w którą wyposażony winien
być każdy gospodarz i gospodyni. Nic zatem dziwnego,
że jedno z pierwszych zachowanych zdań w języku polskim dotyczy czynności rozcierania ziarna na
mąkę,
będąc notabene wyrazem szarmanckiej postawy mężczyzn
w średniowiecznej Polsce. Uczestnicy warsztatów w młynie nauczą się rozpoznawać ziarna różnych gatunków zbóż;
poznają ich właściwości ; zmierzą się z zadaniem roztarcia
ziaren za pomocą moździerza i żaren. Odkrywając kolejne
etapy produkcji mąki uświadomią sobie, skąd biorą się różne jej rodzaje mąki i jakie inne produkty otrzymujemy w
wyniku tego procesu.

Ważne informacje:
- zajęcia warsztatowe prowadzone są w grupach liczących do 50
osób,
- warsztaty trwają ok. 45minut,
- warsztaty należy wcześniej zarezerwować.
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TRASA TURYSTYCZNA

BAZA GASTRONOMICZNA

(Z PRZEWODNIKIEM 1,5 – 2 GODZINY)
Dla grup zorganizowanych polecamy trasę przyrodniczo
miennej, wychodni i grot skalnych oraz pięknych wąwozów
- historyczną, umożliwiająca obejrzenie najpiękniejszych
lessowych), a także poznanie bałtowskich zabytków.
zakątków Bałtowa (m.in. wywierzysk wzdłuż brzegów Ka-

TRADYCYJNE DANIA OBIADOWE
ORAZ SOCZYSTE ZESTAWY Z GRILLA
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.

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

NA TERENIE BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO
ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE INNE OBIEKTY GASTRONOMICZNE:
„RYBACKA WIOSKA”

„ŻYDOWSKI JAR” - TROPEM DINOZAURÓW
(Z PRZEWODNIKIEM OK.45 MIN)
Tematy:
Żydowski Jar w Bałtowie, to piękny wąwóz lessowy, w którym odkryte zostały skamieniałości wskazujące, że przed
1. „Pradzieje Bałtowa zapisane w magicznym wąwozie” edukacja wczesnoszkolna
ok.160 milionami lat obszar ten był tętniącą życiem wyspą. Różne typy środowisk, które można napotkać podczas
2. „Okno w pradzieje ziemi bałtowskiej”- szkoła podstawowa (klasy 4-8) i klasy gimnazjalne
wędrówki oraz świadectwa paleontologiczne czynią z tego
3. „Historia geologiczna regionu Bałtowa”- szkoła średnia
miejsca doskonałą bazę dla terenowych lekcji przyrody i
geografii.
Oferujemy niezwykłą podróż przez barwne dzieje Ziemi
Bałtowskiej - miliony lat zapisane na przestrzeni kilkuset
metrów w centrum Bałtowa. Uczestnicy wycieczki terenowej dowiedzą się o zaginionym jurajskim lądzie zamieszkałym przez karłowate dinozaury, o tym skąd się wzięły
pokłady lessu a także o pierwszych ludziach w rejonie świętokrzyskim.

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

„ZAJAZD PRZYSTOCZE”
Obiekt obejmujący dwie sale i ciąg gastronomiczny, dzięki któremu każdy może skomponować posiłek zgodnie
z własnymi upodobaniami.

„GOŚCINIEC BAŁTOWSKI ZAPIECEK”
Nowoczesna, wygodna i stylowa restauracja dysponująca
dwiema przestronnymi salami i kameralną antresolą. Nowoczesne zaplecze gastronomiczne sprawia, iż menu jest
naprawdę wyjątkowe, a dominują w nim smaki charakterystyczne dla regionu świętokrzyskiego.
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BAZA NOCLEGOWA

ZIELONE SZKOŁY
Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i doświadczonej kadrze możemy zaproponować wyjątkowy pobyt w Bałtowie podczas „Zielonej
Szkoły”. Długość pobytu ( 2 - 5 dni) oraz szczegółowy plan dopasowany jest do wymagań grupy.

Zajazd Przystocze - pokoje gościnne
Dysponujemy własną bazą noclegową, którą stanowi
5 domków (2 typu schroniskowego oraz 3 typu rodzinnego)
przystosowanych zarówno dla grup zorganizowanych jak
i turystów indywidualnych. Oferujemy pokoje 4- lub 2-osobowe. Obiekty te ulokowane są na wzgórzu tuż obok stacji
narciarskiej.
Murowane, stylowo wykończone, położone w malowniczym terenie domki dają możliwość odpoczynku od codziennego zgiełku.
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

Na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego można 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
- 26 -

Oferujemy:
- korzystanie z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego bez limitu,
- noclegi w komfortowych pokojach ulokowanych w parterowych domkach gościnnych zapewniających bezpieczeństwo uczestników oraz skuteczny nadzór nad grupą,
- pełne wyżywienie na terenie kompleksu oraz suchy prowiant,
- zwiedzanie okolicznych atrakcji pod opieką przewodnika,
- dodatkowe zajęcia - gry i zabawy z animatorami,
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BAŁTÓW ZIMĄ

STACJA NARCIARSKA „SZWAJCARIA BAŁTOWSKA”
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.

WIOSKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego
Na terenie stacji znajduje się wypożyczalnia oraz serwis 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 snowboardowych miłośnicy białego szaleństwa mogą wypożyczyć
także buty, kaski, kijki zarówno osobno jak i w zestawach.
Co roku w grudniu przybywa do Bałtowa Święty Mikołaj
a wraz z nim cała jego świta wspierana przez profesjonalnych animatorów i przewodników.

Snowpark
Aby umożliwić zarówno początkującym jak i zaawansowanym freestylowiczom zmierzenie się z własnymi słabościami 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), wallride. Miłośnicy grabów, spinów i flipów mogą skorzystać ze
znajdujących się na terenie snowparku skoczni.

Święty Mikołaj mieszka w „Chacie” położonej w centrum
„Wioski Świętego Mikołaja”. Tu przybysz z Laponii przyjmuje gości i rozdaje prezenty. Wioska tętni życiem. Bałwanek i
Lisek wymyślają zabawy dla dzieci.
Po przybyciu do Bałtowa Mikołaj założył szkołę elfów,
gdzie Pani Choinka i Ciastek, pomagają elfom w prowadzeniu warsztatów plastycznych. Elfy uwielbiają zabawy. Zimą
w Bałtowie zjawia się także Królowa Śniegu. Pośrodku jej
królestwa stoi lodowy pałac, będący prawdziwym labiryntem.
Ważne informacje:
- po terenie Wioski Mikołaja oprowadza przewodnik – usługa nie jest
dodatkowo płatna
- 1 opiekun na 10 dzieci ma wstęp wolny.

BIAŁA SZKOŁA

Grupy szkolne przybywające do Bałtowa zimą mogą pod
okiem doświadczonych instruktorów opanować sztukę jazdy na nartach i snowboardzie.

Pełna oferta znajduje się na stronie
www.szwajcariabaltowska.pl
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Ważne informacje:
- aktualne ceny dotyczące korzystania z zimowych atrakcji można znaleźć na stronie www.szwajcariabaltowska.pl
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