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ZWIEDZANIE MEGA PARKU Z PRZEWODNIKIEM OD GODZ 10:00, 
PAKIET ZAWIERA:

1. Zwiedzanie najstarszego i największego Miasteczka Westernowego, wizyta 
we więzieniu rodem z Dzikiego Zachodu oraz na westernowym cmentarzu.
Na miejscu możliwość zakupu pamiątek oraz konsumpcji (Dla opiekunów wchodzą-
cych nieodpłatnie kawa i ciastko gratis.)
2. Daltonowo -  Mini Miasteczko Westernowe do kreatywnej zabawy dla 
dzieci. 
Tylko u nas, tylko dla dzieci ich własne miasto, gdzie mogą bawić się do woli...
3. Zwiedzanie morskich głębin - pobyt w Świecie Morskich Stworzeń w skali 
1:1.
Suchą stopą po dnie morza. Tylko u nas jedyny w Polsce wieloryb grenlandzki w natu-
ralnych rozmiarach.
4. Zwiedzanie  Magicznej Krainy Bajek, Baśni I Legend.
To świat przygody i czarodziejskich opowieści. Przywita Was nie tylko Asteriks i Obe-
lisk w Domu Rzymskim, ale również Flinstonowie w Bedrok. Tutaj spotkacie bohat-
erów Waszych ulubionych bajek w swoich domkach. 
5. Lekcja przyrody na żywo - pobyt w Świecie Zwierząt.
Bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami w Zoo to przyjemna forma poznawania 
świata. Czekają tu również Mega-Owady i figury zwierząt niewystępującymi w Polsce.
6. Podróż do przeszłości - zwiedzanie Parku Jurajskiego. 
W tym miejscu przeniesiecie się miliony lat wstecz. Czekają tu dinozaury, które oddy-
chają, poruszają się, wydają dźwięki i nie tylko...
7. WARSZTATY PLASTYCZNE! 
Edukacja przez zabawę. Uczestnicy wycieczki zobaczą pokaz produkcji świeczek oraz 
figurek gipsowych. Każdy z uczniów otrzyma figurkę gipsową oraz świeczkę do włas-
noręcznego ozdobienia na miejscu. Figurki będzie można zabrać ze sobą na pamiąt-
kę. 
8. POSZUKIWANIE ZAGINIONEGO SKARBU W MIASTECZKU WESTERNOWYM 
KANSAS CITY! 
Nagrody dla wszystkich uczestników w postaci dyplomu poszukiwacza złota + up-
ominek-niespodzianka.

DODATKOWY PAKIET LUX:
Możliwość dokupienia do każdego pakietu (burmistrza i przygody) nieograniczonego 
korzystania z luna parku za jedyne 10 zł/ osobę. wartość usługi to ponad 120 zł, dla 
uczestników wycieczek jedynie dodatkowo 10 zł/ osobę

cena 25 zł od osoby

Pakiet Przygoda obowiązuje w kwietniu, od 1 maja do 15 maja, we wrześniu oraz 
październiku

PAKIET PRZYGODA



* po rezerwacji ** na miejscu
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