PROGRAM OBEJMUJE:
•ZWIEDZANIE ATRAKCJI
BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO
Pakiety atrakcji do wyboru:
1. Pakiet Przygoda: JuraPark + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium + Zwierzyniec Bałtowski (górny
i dolny) + Sabatówka + Polska w Miniaturze
2. Pakiet Przedszkolaka: JuraPark + Muzeum Jurajskie
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka
+ Park Rozrywki
3. Pakiet Edukacyjny Mini: JuraPark + Muzeum Jurajskie
+ Prehistoryczne Oceanarium

•UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA
Pasowanie na ucznia to ogromne przeżycie dla każdego
dziecka. W JuraParku honory te czyni Juraś - wielka pomarańczowa maskotka uwielbiana przez wszystkich gości,
małych i dużych.
Na pamiątkę pasowania na ucznia dzieci otrzymują dyplom oraz upominek od JuraParku: kolorowankę, naklejki
z dinozaurami, kolorowy plan lekcji, zakładkę do książki
oraz bezpłatny 2-godzinny karnet do Stacji Narciarskiej
„Szwajcaria Bałtowska”.
Ponieważ bałtowski Juraś uwielbia fotografować się
z gośćmi JuraParku, całą klasę zaprosimy do wspólnego
zdjęcia!

•SŁODKI POCZĘSTUNEK
Juraś to wielki łasuch i jak większość dzieci uwielbia słodkości. Dlatego w programie wycieczki nie może zabraknąć
pysznego deseru – muffiniki z gorącą herbatą lub kompotem.

•ZABAWY I ANIMACJE
Bałtowska Sabatówka to magiczne miejsce, w którym
dzieją się różne cuda. Jest to też idealne miejsce na gry
i zabawy integracyjne. Nasi animatorzy zadbają o to, by
dzieci spędziły miło czas, lepiej się poznały, dużo śmiały
i poruszały na świeżym powietrzu. Dlatego przygotowaliśmy wiele interesujących gier i zabaw dostosowanych do
wieku i możliwości pierwszaków. Jak na wioskę czarownic
przystało nie obejdzie się bez magicznych pokazów!
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WARSZTATY
Warsztaty w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym to czas
na uwolnienie dziecięcej wyobraźni. Każdy warsztat poprzedzony jest krótką pogadanką, podczas której dzieci dowiedzą się mnóstwo ciekawostek z wybranego tematu.
Proponujemy warsztaty:

•PSZCZELARSKIE
Uczestnicy poznają największe ciekawostki z życia pszczół
oraz wykonują własnoręcznie świece z węzy pszczelej,
które zabierają do domu.

•PLASTYCZNO – PALEONTOLOGICZNE
Dzieci dowiedzą się czym są amonity i jak powstają oraz
zgodnie z własną wyobraźnią malują gipsowe odlewy
amonitów.

•PALEONTOLOGICZNE
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się kim jest paleontolog, na czym polega jego praca oraz sami spróbują przy
użyciu drewnianego dłutka wydobyć szkielet dinozaura.

•DYNIOWE CUDA
Dzieci dowiedzą się mnóstwo ciekawostek o tym skąd dynia przywędrowała do Polski, jak wiele ma odmian i przede
wszystkim jakie ma właściwości zdrowotne. Dynia jest
również idealnym materiałem do zabawy dlatego każdy
uczestnik otrzyma swoją własną dynię, którą ozdobi tak
jak zechce, korzystając z kolorowych materiałów, papieru,
włóczek, liści, guzików i mnóstwa innych dekoracji.
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CENNIK
”Poznajmy się - pasowanie na ucznia.”
•ATRAKCJE BKT PAKIET PRZYGODA DLA SZKÓŁ*

+ pasowanie na ucznia + słodki poczęstunek + zabawy w Sabatówce
+ warsztaty (temat do wyboru)
Cena: 75 zł/os.
Czas: ~ 6 - 7 godz.

•ATRAKCJE BKT PAKIET PRZEDSZKOLAKA*

+ pasowanie na ucznia + słodki poczęstunek + zabawy w Sabatówce
+ warsztaty (temat do wyboru)
Cena: 65 zł/os.
Czas: ~ 5 - 6 godz.

•ATRAKCJE BKT PAKIET EDUKACYJNY MINI*

+ pasowanie na ucznia + słodki poczęstunek + zabawy w Sabatówce
+ warsztaty (temat do wyboru)
Cena: 52 zł/os.
Czas: ~ 3 - 4 godz.
* do cen pakietów należy dodać 2 zł/os. za usługę przewodnika po JuraParku.

PAKIET
PRZYGODA

PAKIET
PRZEDSZKOLAKA

PAKIET
EDUKACYJNY MINI

JuraPark

TAK

TAK

TAK

Muzeum Jurajskie

TAK

TAK

TAK

Prehistoryczne Oceanarium

TAK

NIE

TAK

Zwierzyniec Bałtowski Górny

TAK

TAK

NIE

Zwierzyniec Bałtowski Dolny

TAK

TAK

NIE

Sabatówka

TAK

TAK

NIE

Polska w Miniaturze

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Park Rozrywki

(bez rollercoastera)

Kino Emocji 5D
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CHCESZ ZAPEWNIĆ SWOIM UCZNIOM
JESZCZE WIĘCEJ ATRAKCJI?
Rozbuduj pakiet

Poznajmy się - pasowanie na ucznia”
o dodatkowe atrakcje:
•Zwierzyniec Górny (przejazd schoolbusem) + Dolny (wycieczka piesza) - 17 zł/os.
•Sabatówka Wioska Czarownic - 10 zł/os.
•Polska w Miniaturze - 16 zł/os.
•Rollercoaster - 7 zł/os./1 zjazd
•Kino emocji Cinema 5D - 13 zł/os.

LEKCJE I WARSZTATY

•Warsztaty paleontologiczno-plastyczne - 15 zł/os.
•Zajęcia edukacyjne „O pszczołach” - 30 zł/os.
•Lekcja muzealna - 200 zł/grupa

GASTRONOMIA
• I danie - zupa dnia (pomidorowa/rosół/jarzynowa/żurek/ogórkowa) – 9 zł/os.
• II danie - filet drobiowy/rybny + frytki/ziemniaki + surówki +ketchup + woda* + owoc* - 25 zł/os.
•Zestaw I + II danie zupa + filet – 30 zł/os.
• Pierogi - mięsne/z serem/ruskie + woda* + owoc* - 18 zł/os.
•Zestaw - Zupa + pierogi – 23 zł/os.
•Spagetti bolońskie + woda* + owoc* - 18 zł/os.
• Pulpety w sosie koperkowym + frytki/ziemniaki/ryż + woda* + owoc* - 18 zł/os.
•Zestaw zupa + pulpety – 23 zł/os.
•Ognisko/grill - 15 zł/os.
•Muffinka i herbata - 10 zł/os.

OFERTA STANDARDOWA
BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO
• Pakiet Kompleksowy - 72 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka Wioska Czarownic + Polska w Miniaturze
+ Park Rozrywki (bez rollercoastera) + Kino Cinema 5D
• Pakiet Przygoda - 55 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka Wioska Czarownic + Polska w Miniaturze
• Pakiet Przedszkolaka 45 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka Wioska Czarownic + Park Rozrywki
• Pakiet Edukacyjny Mini 32 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium
* do cen pakietów należy dodać 2 zł/os. za usługę przewodnika po JuraParku.
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Do 30 września uczestnicy wycieczki
mogą opłacić wycieczkę Bonem Turystycznym.

BONUS!

Organizator wycieczki otrzymuje bezpłatny, dwuosobowy bilet wstępu
do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego do wykorzystania do końca sezonu letniego.

KONTAKT
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
41 310 10 13
rezerwacja.baltow@jurapark.pl

www.juraparkbaltow.pl
/parkbaltow
/baltowski_kompleks_turystyczny
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