BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY
MISJA

Celem naszej działalności jest wspieranie dziecięcej wyobraźni. Szeroka oferta
edukacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży. Dopasowany program atrakcji
oraz poziom wiedzy przekazywanej przez przewodników zapewnia naukę przez
zabawę i doświadczenie oraz moc wrażeń. Naszą misją jest „uczyć bawiąc i bawić ucząc”.

NAGRODY

Wybrane nagrody dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
• Najlepszy Produkt Turystyczny 2005 – Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej.
• Siedem Cudów Polski – kategoria Atrakcje dla dzieci – konkurs Travel Polska
oraz Carta Blanca.
• Miejsce przyjazne dzieciom - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
• Certyfikat KidZone - Strefa Szczęśliwych Dzieci - Rzecznik Praw Dziecka,
• „Popularyzator Nauki” - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Polska Agencja Prasowa.

ATRAKCJE
JURAPARK

ODKRYJ ŚWIAT SPRZED MILIONÓW LAT

LEKCJA PRZYRODY

I BIOLOGII

Wzdłuż kilometrowej ścieżki dydaktycznej znajduje się blisko 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała trasa została podzielona na okresy geologiczne,
dzięki czemu możemy chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia
na naszej planecie. Wszystkie modele zostały wykonane przez współpracujących
z nami paleoartystów w zgodzie z najnowszymi odkryciami i standardami obowiązującymi w paleontologii.
Gondwana to miejsce pełne aktywnych zabaw. Dzięki przestrzennym quizom
można sprawdzić swoją wiedzę o dinozaurach oraz przyjrzeć się z bliska pracy
paleontologa.
Częścią JuraParku jest również Muzeum Jurajskie – dzięki licznym skamieniałościom oraz dioramom w sposób niezwykle obrazowy przedstawia
dzieje życia na Ziemi.
Prehistoryczne 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 na długo zapadnie w
Waszej pamięci.

Ważna informacja: panujący we wnętrzu półmrok oraz realistyczne sceny przedstawiające
gigantyczne morskie stworzenia mogą wywołać u najmłodszych dzieci poczucie lęku.

ZWIERZYNIEC
BAŁTOWSKI

PRZEŻYJ DZIKĄ PRZYGODĘ!
Zwierzyniec Górny to ogromny ponad
60 ha obszar. Rozległe łąki, zagajniki,
wąwozy, oczka wodne są doskonałym miejscem do życia dla mieszkańców tej części Zwierzyńca. Spotkasz
tu kilkadziesiąt gatunków zwierząt
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zarówno tych rodzimych jak i egzotycznych przedstawicieli z innych kontynentów. Możemy je obserwować na wyciągnięcie ręki z pokładu amerykańskiego schoolbusa. Od naszego przewodnika dowiecie się wielu ciekawostek
o zwyczajach tutejszych zwierząt.
MIESZKAŃCY GÓRNEGO ZWIERZYŃCA: bydło Zebu, bydło szkockie, bydło watussi, jak tybetański, owce kameruńskie, owce Quessant, owce rackie, owce czarnogłówki, kozy angorskie, kozy karłowate afrykańskie, kozy karpackie, jelenie europejskie, jelenie Sika, wielbłądy dwugarbne, lamy, dziki, strusie afrykańskie, emu,
antylopy nilgau, krowa domowa, kuce szetlandzkie, alpaki, muflony, daniele, żubry.
Spacer „dolną częścią” bałtowskiego Zwierzyńca, to spotkanie z różnobarwnym
światem ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których uwagę
dzieci przykuwają kuce, osły, zabawne małpki makaki i przesympatyczne surykatki.

SABATÓWKA

WIOSKA SŁOWIAŃSKA

W przepięknej scenerii kamieniołomu
znajduje się miejsce magiczne, łączące
świat rzeczywisty ze światem baśniowym. Nazwa nawiązuje do sabatów
czyli spotkań czarownic, które miały
odbywać się w Górach Świętokrzyskich. W okresie wiosenno- letnim myślą przewodnią zwiedzania Sabatówki
są wierzenia i obrzędy słowiańskie.
Przewodnicy i animatorzy podczas zabaw i warsztatów przybliżają dzieciom
świat dawnych Słowian i starają się pokazać jego pozostałości we współczesnej
kulturze.

POLSKA W MINIATURZE

HISTORIA ZAKLĘTA W MURACH ZAMKÓW
Obszar o powierzchni ok. 1 hektara
uformowany został na kształt Polski.
Zaznaczono na nim główne rzeki, jeziora i szlaki komunikacyjne. Na tym
terenie zgromadzono 50 miniatur zamków i pałaców stanowiących najciekawsze zabytki architektoniczne Polski. Modele w skali 1:25 przedstawiają
obiekty z okresu ich świetności.

LEKCJA HISTORII

Najmłodsze dzieci poznają dzieje wybranych zabytków poprzez baśnie
i legendy. Dla starszych dzieci wędrówka pośród miniatur to historia Polski
w pigułce. Uczestnicy wyprawy zostaną uzbrojeni w narzędzia pomagające zrozumieć przeszłość, poznają władców Polski, nauczą się rozróżniać podstawowe
style architektoniczne, usłyszą ciekawostki z życia dworskiego i rycerskiego oraz
rozwiną swój zmysł historyczny.

DODATKOWE ATRAKCJE:

PARK ROZRYWKI
Obiekt wyposażony w urządzenia dla dzieci w różnym wieku:
dmuchane zjeżdżalnie, euro –
bungy, karuzele czy family coastery i symulatory gier.
Tor jazdy dla kierowcy rajdowego, sztormowy rejs na pokładzie Statku Pirackiego czy pływanie po jeziorku urządzeniami
wodnymi to wspaniała zabawa
dla każdego.

LEKCJE MUZEALNE
Zajęcia edukacyjne 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: przyroda, biologia, geografia, historia.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem multimediów, eksponatów, modeli oraz w
terenie (JuraPark, Zwierzyniec Bałtowski, Polska w Miniaturze). Kładziemy nacisk
na metody aktywizujące i uczenie się przez doświadczenie.

WARSZTATY PLASTYCZNE
• Warsztaty paleontologiczne i plastyczne – preparowanie z gipsowego bliku
„szkieletu” dinozaura uzupełnione komentarzem odsłaniającym tajniki pracy paleontologa, malowanie figurek dinozaurów i amonitów.
• Warsztaty „W starym młynie” – uczestnicy warsztatów 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 jej różne rodzaje i jakie produkty otrzymujemy w
wyniku tego procesu.

NOWOŚĆ
• Zajęcia edukacyjne „O pszczołach...”
Kiedy pszczoły pojawiły się na Ziemi i czy mogły użądlić dinozaura? Jak losy człowieka
splotły się z losem pszczół i co pszczołom zawdzięczamy? Czy pszczołą jest wszystko co jest podobne do pszczoły? Dlaczego musimy dbać o pszczoły? Na te pytania
uczestnicy uzyskają odpowiedzi podczas kreatywnych zajęć edukacyjnych, obserwując z bliska życie pszczół w szklanym ulu oraz zwiedzając naszą Pasiekę Edukacyjną.
• Pszczele warsztaty
NOWOŚĆ
kreatywne
Wykonujemy pamiątkowe świece z naturalnej węzy pszczelej.

CENNIK

PAKIET PRZYGODA DLA SZKÓŁ - 49 zł/os.
JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium, Muzeum Jurajskie, Polska w Miniaturze, Sabatówka, Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny). Czas zwiedzania ok. 5 godzin.
PAKIET PRZEDSZKOLAKA - 39 zł/os.
JuraPark, Muzeum Jurajskie, Sabatówka, Park Rozrywki*, Zwierzyniec Bałtowski (górny
i dolny). Czas zwiedzania ok. 5 godzin.
PAKIET MINI - JuraPark - 25 zł/os.
JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium. Czas zwiedzania ok. 1,5 godz.
PARK ROZRYWKI* - 10 zł/os.
Cena przy jednoczesnym zakupie Pakietu Przygoda.
PARK ROZRYWKI* - 16 zł/os.
Cena przy jednoczesnym zakupie Pakietu Mini.
Warsztaty paleontologiczne, paleontologiczno – plastyczne, pszczele - 10 zł /os.
Malowanie figurek, preparowanie gipsowych kostek, piaskowe obrazki, pszczelarskie –
robienie świeczek. Czas zajęć ok. 45 minut.
Zajęcia edukacyjne „O pszczołach...” - 25 zł/os.
Lekcja, warsztaty, zwiedzanie pasieki edukacyjnej. Czas zajęć: 2,5 godz.
Lekcja muzealna - 120 zł/grupaTematyka do wyboru. Tematy zajęć na stronie www.
juraparkbaltow.pl w zakładce „Szkoły”. Czas zajęć 45 min.

GASTRONOMIA
I danie - zupa dnia 7 zł /os.
II danie - filet drobiowy +frytki lub ziemniaki + surówka + woda mineralna niegaz. +
owoc lub filet rybny + frytki lub ziemniaki +
surówka + woda mineralna niegaz. + owoc
- 19,50 zł /os.
Pierogi (ruskie/z serem/kapustą i mięsem)
12 zł /os.
Zestaw I+ II danie (zupa + filet) 23,50 zł/os.
Zestaw I+ II danie (zupa + pierogi) 17 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

SPECJALNY UPOMINEK
DLA NAUCZYCIELI!
Opiekunowie grup (2 na 10 uczestników)
otrzymują w prezencie voucher rodzinny kompleksowy 2+2 do naszych trzech
obiektów: Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, JuraParku w Solcu Kujawskim
(woj. kujawsko – pomorskie) oraz do JuraParku w Krasiejowie (woj. opolskie). Voucher jest imienny z datą ważności do końca września bieżącego roku wydania karty.

Odległości od miast:
Kielce 80 km, Kraków 185 km, Lublin 99 km,
Łódź 205 km, Rzeszów 140 km, Warszawa 180 km.

Bałtów 8a, 27-423 Bałtów, woj. świętokrzyskie
tel. 41 310 10 13, tel. 533 979 221
e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.juraparkbaltow.pl

