
 
 

OFERTA URODZINOWA 

Urodziny to bardzo ważny dzień w życiu każdego człowieka, zwłaszcza dla najmłodszych. 
Każdy czeka na ten konkretny dzień w roku, w którym będzie mógł spędzić czas w swoim 
wymarzonym miejscu i zapamięta go do końca życia. Jeśli i Ty chciałbyś sprawić nie lada 
niespodziankę dla swojej pociechy, a szukasz nietypowego miejsca, w którym można 
zorganizować niezapomniane urodziny. Muzeum Ci w tym pomoże – zapraszamy do 
zapoznania się z oferta urodzinową Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz do kontaktu z nami! 
Muzeum to nie typowa sala zabaw dla dzieci, to coś więcej. O opiekę dla waszych pociech 
zadba przewodnik, który przekaże interesujące informacje o Muzeum w kompetentny sposób 
oraz dostosuje się do wieku odbiorcy. Natomiast wykwalifikowany personel zadba o 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich podopiecznych. Poniżej prezentujemy 
przykładową ofertę urodzinową w Muzeum. 

 

OFERTA BEZ CATERINGU 

3 godziny pobytu w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku z atrakcjami:  
 
– zwiedzanie Muzeum 
– przejażdżka po bocznicy muzealnej (lokomotywa spalinowa DEUTZ lub 409Da) 
– prezentacja pracy maszyny parowej (działający model) 
– zajęcia artystyczno-plastyczne (inscenizacja wiersza Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa”) 
– dekoracja sali 

KOSZT: 400 zł do 10 dzieci, powyżej tej liczby każda dodatkowa os. 35zł/dziecko 

 

OFERTA Z CATERINGIEM 

3 godziny pobytu w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku z atrakcjami:  
 
– zwiedzanie Muzeum 
– przejażdżka po bocznicy muzealnej (lokomotywa spalinowa DEUTZ lub 409Da) 
– prezentacja pracy maszyny parowej (działający model) 
– zajęcia artystyczno-plastyczne (inscenizacja wiersza Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa”) 
– dekoracja sali 
– Wyżywienie:  (słone i słodkie przekąski, napoje, woda, owoce, kawa i herbata dla rodziców) 

KOSZT: 500 zł do 10 dzieci, powyżej tej liczby każda dodatkowa os. 45zł/dziecko 

 

 



ATRACKJE DODATKOWE 

 Urodziny z przejazdem schoolbusem – zapytaj o wycenę, 
 Poczęstunek dla rodziców 130zł, powyżej 10 os. każda dodatkowa – 13zł/os (soki, 

woda mineralna, owoce, słodycze); przy opcji bez wyżywienia dla dzieci – 180 zł, 
powyżej 10 os. każda dodatkowa 18zł/os ., 

 Przebranie za kolejarza dla solenizanta 60 zł, 
Bańki mydlane puszczane na zewnątrz 100zł (możliwe przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych), 

 Mały modelarz – zajęcia techniczne – 60min/200zł (do 10 dzieci), powyżej 10 dzieci, 
każda dodatkowa osoba 15zł/os.  

KONTAKT 

Rezerwacje przyjmowane są mailowo oraz telefonicznie. Chętnie pomożemy również w 
ustaleniu indywidualnej oferty. 

rezerwacje@muzeatechniki.pl 
661 818 888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


