REKREACJA I WYPOCZYNEK
WYCIECZKI JEDNODNIOWE
JAK DAWNI FLISACY
CZYLI SPŁYW PRZEŁOMEM DUNAJCA

POL 12

Zwiedzanie drewnianego kościółka w Dębnie podhalańskim oraz zamku w Niedzicy, spacer koroną
zapory jeziora Czorsztyńskiego, zwiedzanie elektrowni wodnej, spływ Dunajcem, Szczawnica – spacer
po uzdrowisku i zwiedzanie Muzeum Pienińskiego.

CHORZÓW
ŚLĄSKI PARK ATRAKCJI

POL 20

DOLINA POPRADU

POL 27

ZACZAROWANY JURAJSKI LAS

POL 77

Zabawa w Śląskim Parku Atrakcji - 34 super atrakcje m. innymi: suchy basen, kolejka górska, samoloty,
krzywe zwierciadło, karuzele, teatr iluzji i inne.

Spływ łodziami malowniczą doliną Popradu z Piwnicznej do Rytra.

Zabawa z dziecięcych marzeń. Przejazdu tramwajem konnym do Zaczarowanego Lasu. W bajkowym
świecie niezapomniane atrakcje. Spotkanie postaci z różnych bajek [m. innymi Jasia i Małgosię,
Czerwonego Kapturka z wilkiem, babcię, wizyta w domu Baby Jagi]. Na zakończenie zabawa w leśnej
scenerii i ognisko z pieczeniem kiełbasy.

KOSMICZNY SZLAK TURYSTYCZNY

POL 78

Proponujemy niezwykłą lekcję astronomii i fizyki w terenie. Przejazd wozami konnymi wzdłuż modelu
planet Układu Słonecznego. Zabawa integracyjna i ognisko z pieczeniem kiełbasy.

W KRAINIE DINOZAURÓW I MINIATUR

POL 91

Wizyta w Ruchomym Parku Dinozaurów – prehistoryczne gady i ich odgłosy, kilkusetne okazy drzew,
figury pierwszych ludzi. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania zajęć o charakterze
edukacyjno – plastycznym [wykonane prace uczestnicy zabierają do domów]. Przejazd do Parku Miniatur
– miejsca cudów architektonicznych z całego świata.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

POL 100

Zwiedzanie placówki edukacyjno-pokazowej z przewodnikiem, poświęconej ekologicznym technologiom;
spacer po gospodarstwie oglądanie jak pracują urządzenia do produkcji czystej energii, jak wyglądają
domy z gliny i słomy, poznawanie ziół. Wykłady z filmami: o odnawialnych źródłach energii, o
zagrożeniach jakie niesie GMO, jak należy żyć ekologicznie i zdrowo się odżywiać.Za dodatkową opłatą
można zorganizować warsztaty np. malowanie ptaszków drewnianych, robienie świec z węzy, aniołki
i motylki lub haftowanie chusteczek prace na szydełku, cudeńka z wełny, budowanie z gliny i słomy,
koszyki, doniczki i inne ozdoby z wikliny, palmy i wianki. Dla wytrwałych wizyta w gospodarstwie
ekologicznym [dodatkowo płatne] : prezentacja gospodarstwa ekologicznego, warsztaty
pieczenia/gotowania z poczęstunkiem z ogniskiem i przejażdżka bryczką.
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