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Wygraj bilety dla całej klasy!
Weź udział w konkursie – str. 47

JESIEŃ/ZIMA 2018

POLECA PORTAL
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Małopolska to region leżący w  południowo-wschodniej części Polski. Jego stolicą jest Kraków 
– jedno z najpiękniejszych polskich miast. Każdy kto odwiedza miasto jest pod ogromnym wra-

żeniem jego niepowtarzalnego klimatu. Piękne zabytki, Jaskinia Smoka na wzgórzu Wawelu, urokliwy 
rynek oraz sławny Kościół Mariacki - to dopiero fragment tego wspaniałego miasta. Znajdziecie tu takie 
atrakcje jak Galerię Stalowych Robotów, Historyland, a także Klockoland. 

Nieopodal Krakowa odwiedzić możecie ciekawe kopalnie. Najstarszą kopalnię soli kamiennej w Polsce – Kopalnię Boch-
nia, oraz światowej sławy Kopalnię Soli w Wieliczce. W Zatorze zaczerpniecie dawkę dobrej zabawy w największym 
Parku Rozrywki w Polsce, Energylandii. 

Małopolska kryje wiele innych atrakcyjnych miejsc. W malowniczych Pieninach zachwycicie się przepięknymi, górskimi 
widokami. Będziecie mieć możliwość przemierzenia Dunajca tratwami Flisackimi, pontonami, a także 

statkami i  gondolami. Doskonałych doznań dostarczy Wam wspinaczka na Trzy 
Korony, a także zwiedzanie okolicznych zamków.

W Zakopanem ma swój początek wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. Moda 
na Zakopane od wielu lat nie tylko nie ustaje, ale przyciąga z roku na rok coraz to 
więcej turystów i wczasowiczów, którzy zachwyceni wyjątkowością tego miejsca 
często wracają w te strony. Punktem obowiązowym jest odwiedzenie Gubałówki 

oraz domku do góry nogami, gdzie doświadczycie ciekawej 
lekcji fizyki.

Małopolska to przede wszystkim malownicze krajobrazy, 
nowoczesne uzdrowiska, bogata kultura oraz wiele niesa-

mowitych atrakcji!

Szczegółowe opisy i galerie zdjęć  
dostępne są na stronie www.nawypad.pl

Zapraszamy do Małopolski!

Rafting Dunajcem to zabawa dla całej rodziny 
- również najmłodszych jej członków. 

Spływ przełomem Dunajca, między ścianami skalnymi 
wznoszącymi się pionowo nawet na 300 metrów od tafli 
wody. Jest to doskonała forma aktywnego zwiedzania 
Pienińskiego Parku Narodowego.

Zapewniamy: 
•	opiekę doświadczonego przewoźnika w każdym pontonie, 
•	krótkie szkolenie i rozgrzewkę,
•	przebieralnię, kask, wiosło, kamizelkę asekuracyjną,  
•	ubezpieczenie na czas spływu, 
•	bilet wstępu do Pienińskiego Parku Narodowego.

Idealna forma zabawy dla najmłodszych wycieczek 
szkolnych, 100% bezpieczeństwa i satysfakcji.

Spływy pontonowe Dunajcem
TRASA: Sromowce Niżne - Szczawnica (12km)

 3 POZIOM TRUDNOŚCI: ŁATWY
 3 CZAS SPŁYWU: OKOŁO 2h

 3 POWRÓT BUSEM: 1/2 h
 3 POWRÓT ROWEREM: 1 h

Kontakt: 731 691 353 / 609 651 688
mail: szymonkowalczyk5@gmail.com
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Unikalna Kolekcja

galeria figur
stalowych

or i g i n a l  f r o m  p ol a n d

INFO: 500 500 100
BIURO@GALERIAFIGURSTALOWYCH.PL
WWW.GALERIAFIGURSTALOWYCH.PL

1 OPIEKUN NA 10 OSÓB GRATIS
WYJĄTKOWE FIGURY Z RECYKLINGU

DOTYKANIE I WSIADANIE W CENIE BILETU
DOSKONAŁA LEKCJA EKOLOGII I KREATYWNOŚCI

WARSZAWA  • PRUSZKÓW • KRAKÓW • GLIWICE • PRAGA
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Zakopane

DOM DO GÓRY
NOGAMI!

ŚWIAT STAJE NA GŁOWIE
A GRAWITACJA MA INNY WYMIAR…

Atrakcja
turystyczna…

Dla grup zorganizowanych – PROMOCJE! Zapraszamy
tiare@vp.pl

W
ITKIEW

IC
ZA

KOŚCIU
SZKI

NOWOTARSKA

KRUPÓWKI
AL. 3 MAJA STASZIC

A
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rejsy Gondolami
– pomiędzy zamkami Czorsztyn–Niedzica
– wokół jeziora Czorsztyńskiego

plac zabaw dla dzieci
– w cenie biletu

rejsy okazjonalne
– wesela
– imprezy firmowe

34-440 Czorsztyn • ul. Krótka 6 • kom. 509 438 985 • e-mail: biuro zalewczorsztynski.com •@ www.zalewczorsztynski.com

Rejsy odbywają się w terminie od 1 maja do 30 września.
W sezonie letnim (lipiec, sierpień) pływamy od 9:00–18:00, poza sezonem w godzinach od 9:00–16:00.

Jednorazowo zabieramy 72 osoby.

Dla grup zorganizowanych udzielamy atrakcyjnych rabatów. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu
w celu indywidualnej wyceny oferowanych usług oraz odsyłamy na naszą stronę internetową.

Pomagamy w zorganizowaniu noclegów dla grup, przewodników itp.

grillowanie
– nad jeziorem dla grup

plaża
– basen ze zjeżdżalnią
– leżaki i hamaki

ogólnodostępne
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Spływ
Przełomem 

Dunajca

Polskie Stowarzyszenie 
Flisaków Pienińskich - Biuro Spływu

34-443 Sromowce Wyżne
tel. (0-18) 262 97 21

tel./fax (0-18) 262 97 93
www.flisacy.pl

Spływ Przełomem Dunajca to najwięk-
sza atrakcja turystyczna polskich gór. 
Podczas spływu tratwami na własne 
oczy zobaczysz piękno Pienin.

Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 
października. Pływamy codziennie z 
wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wiel-
kanocnych i święta Bożego Ciała.

Spływ zaczyna się w Sromowcach Wy-
żnych - Kątach lub na przystani w Sro-
mowcach Niżnych. Bilety można nabyć 
w kasach na obu przystaniach.

Istnieje możliwość skorzystania z par-
kingów, toalet, restauracji, kiosków z 
pamiątkami.

Łodzie odpływają po zebraniu się mi-
nimalnego stanu to jest 11 osób. W 
przypadku mniejszej ilości istnieje moż-
liwość wypłynięcia łodzi po opłaceniu 
podstawowego kosztu.

Kupując bilet na spływ można jedno-
cześnie wykupić bilet powrotny w cenie 
10 zł./

Oryginalną pamiątką ze spływu są zdję-
cia. Wsiadając do łodzi wystarczy zamó-
wić zdjęcie u flisaka, a po dopłynięciu 
do Szczawnicy jest już gotowe. 
Cena 10 zł/ szt.

Na życzenie uczestników spływu wypo-
życzamy kapoki.

Istnieją dwie przystanie docelowe:

1.  SZCZAWNICA 
 - długość trasy ok. 18 km, 
 - czas trwania spływu 
   ok. 2 godz. 15 min

2.  KROŚCIENKO 
 - długość trasy ok. 23 km, 
 - czas trwania spływu
   ok. 2 godz. 45 min.

Kasy biletowe czynne:
kwiecień: 9.00-16.00

maj - sierpień: 8.30 - 17.00
wrzesień: 8.30 - 16.00

październik: 9.00 - 15.00 
po zmianie czasu na zimowy 

9.00 - 14.00
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KONTAKT ORAZ REZERWACJE: 
Tel. 608 628 732 lub 18 27 50 121 • pensjonat@wolski.pl  • www.jezioroczorsztynskie.com

Jedną z  atrakcji 
Pienin jest nie-
dawno powstałe 
jezioro Czorsztyńskie. 
Znajduje się ono nad 
zalanym korytem rzeki 
Dunajec. Pod wodą znalazły 
się takie znane miejscowości jak 
Czorsztyn część wioski Niedzica 
czy Stare Maniowy. 

W  trosce o  uatrakcyjnienie pobytu tury-
stów w  Pieninach firma „Żegluga i  Tury-
styka” przygotowała niezwykłą atrakcję: rejs 
po  Jeziorze Czorsztyńskim. Rejsy  odbywają 
się statkiem o nazwie „Harnaś” na którego pokładzie 
mieści się 130 osób.  Rejs  po Jeziorze Czorsztyńskim 
rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa około 50 min. Na 
statku „Harnaś” znajdują się dwa pokłady słoneczno-wido-
kowe kawiarnia oraz lektor, który opowiada historię powsta-
nia jeziora.

Przystań znajduje się u  stóp zamku Dunajec w  miejscowości Nie-
dzica, z którego prowadzi bezpośrednio na przystań ścieżka spacerowa. 
Podczas spaceru „na wodzie” można podziwać góry, zaporę wodną ZEW 
Niedzica, zamek Czorsztyn, zamek Niedzica oraz skansen Czorsztyński.

Grupy szkolne: Opiekun płynie gratis (1 osoba na 10 uczestników)

Zapraszamy w Pieniny  
nad Jezioro Czorsztynskie  
na rejsy statkami 
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Śląsk od zawsze kojarzony był głównie z górnictwem i  przemysłem, lecz już od 
kilku lat ten malowniczy region staje się coraz atrakcyjniejszy dla przybyłych tury-

stów. Główny ośrodek tego województwa stanowią Katowice – stolica regionu oraz pobli-
skie miasta: Chorzów, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Gliwice oraz Żory.

Do największych atrakcji Chorzowa bez wątpienia możemy zaliczyć Śląskie Wesołe Miasteczko 
„Legendia”, które przyciąga w ten rejon każdego roku tysiące miłośników przygód i dobrej zabawy. 
Na przestrzeni ostatnich lat doszło do likwidacji starych śląskich zakładów , a w ich miejscu powstały 

muzea oraz galerie. Wartym odwiedzenia jest miasto Zabrze, gdzie 
znajdują się liczne podziemne korytarze i szyby, które udostępniono 
do zwiedzania. Na największą uwagę zasługuje Zabytkowa Kopal-
nia Guido, która zachwyca ogromem przygotowanych atrakcji dla 
swoich gości. W Tarnowskich Górach odwiedzić można Kopalnię 

Srebra, w Gliwicach zobaczyć polską „Wieżę Eiffl a”, natomiast wybie-
rając się do miejscowości Żory, warto zaplanować sobie tam kilka 
godzin wspaniałej zabawy w Miasteczku Westernowym Twinpigs. 
Będąc w  mieście koniecznie odwiedźcie tamtejsze rewelacyjne 

Muzeum Ognia oraz Aquapark. 

Odkryj z nami województwo Śląskie!

Na liście miejsc do odwiedzenia nie zapomnijcie 
o Muzuem Chleba, w którym poznacie historię 
i narzędzia jakimi przez laty posługiwali się pie-
karze. Będziecie mieli okazję wziąć tam udział 
w ciekawych warsztatach.

Planując wycieczkę w te rejony warto zwrócić 
uwagę na szlaki turystyczne znajdujące się na 
Górnym Śląsku: 

• Szlak Zabytków i Techniki

• Szlak Architektury Drewnianej

• Szlak Orlich Gniazd

• Szlak Śląskie Smaki

 
 

Szczegółowe opisy i galerie 
zdjęć  

dostępne są na stronie: 
www.nawypad.pl
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wycieczka szkolna stanie się życiową przygodą!

Żory, ul. Katowicka 24   |   www.twinpigs.zory.pl   |   +48 32 41 60 900   |  +48 32 41 60 809

westernowy park rozrywki twinpigs
Poznaj historię Dzikiego Zachodu. Wyrusz ścieżką edukacyjną i poznaj wiele ciekawych faktów o historii 
Stanów Zjednoczonych, osadnictwie pierwszych Polaków w Ameryce Północnej, najważniejszych wynalazkach 
XIX wieku, a także codziennym życiu Indian, ich zwyczajach i kulturze. Nasi animatorzy z pewnością 

urozmaicą swoimi opowieściami każdą lekcję historii. 

pokazy kaskaderskie ponad 40 atrakcji strefa leśna i małe zoo
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Chcąc wybrać się w  ten region naszego kraju macie do dyspozycji kilka ciekawych kierunków. Sto-
licą Opolszczyzny jest miasto Opole, w którym co roku odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. 

Zwiedzając miasto warto zobaczyć Wieżę Piastowską - pozostałość po nieistniejącym dziś Zamku, Opolskie 
ZOO oraz magiczną Opolską Wenecję. Jednak jeśli marzy Wam się aktywność w pełnym tego słowa znaczeniu 
koniecznie wybierzcie się do tamtejszego Parku Linowego KanYon, Hoplandii dla najmłodszych, a  także Parku Trampolin 
Odskocznia. Ważnym punktem na turystycznej mapie Opola jest również Muzeum Wsi Opolskiej, z plenerową ekspozycją 
zabytków drewnianej architektury wiejskiej. 

Idealne miejsce na weekendową wycieczkę stanowi JuraPark w Krasiejowie, gdzie można podziwiać ponad 250 figur olbrzy-
mich modeli dinozaurów oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka, gdzie możecie stać się świadkami fascynujących przemian. 
W Krasiejowie czeka na Was jeszcze jedna atrakcja – jedyny na opolszczyźnie Odwrócony Domek. 

Wielbicielom sportów wodnych polecamy odwiedzenie Januszkowic, gdzie znajduje się 
jeden z  największych Wakeparków w  Polsce. W  Paczkowie znajdziecie niesamowite 
Muzeum Gazownictwa, w którym zobaczycie ogromny zbiór gazomierzy oraz innych 
sprzętów gospodarstwa domowego.

W Nysie najmłodsi znajdą miejsce przygotowane specjalnie dla nich! KIDS Nysa to 
najbardziej energiczne i jedno z największych w okolicy miejsc Rodzinnej Zabawy.

W  Głuchołązach, stolicy gór Opawskich odnajdziecie blisko 8 
kilometrowy Szlak Miejski poprowadzi nas przez to piękne, 
zabytkowe miasto. Tuż obok, w Pokrzywnej polecamy Inte-
raktywny Park Rozrywki i Edukacji Rosenau, gdzie połączycie 

wypoczynek z zabawą i edukacją. Opolskie czeka na Ciebie!

Szczegółowe opisy i galerie zdjęć dostępne są na stronie  
www.nawypad.pl

Czas na Opolszczyznę!

To jedyny taki obiekt  
na Opolszczyźnie!

 
Wrażenia grawitacyjne 

występujące w domku mogą być 
zarówno atrakcją, jak i doskonałą 

lekcją fizyki czy biologii.
Można w nim kształcić swoją 

orientację i wyobraźnię 
przestrzenną.

Odwrócony

DOMEK

www.odwroconydomek.pl

Krasiejów
ul. 1 Maja 309/10
(koło Juraparku)
tel. 600 310 105
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Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
Edukacja       Turystyka      Rozrywka

www.juraparkkrasiejow.pl

To wyjątkowe miejsce, pełne ekscytujących niespodzianek. To rodzinne miejsce dobrej przygody!

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Na terenie obiektu można reali-
zować zajęcia będące częścią 
odstawy programowej lub jej uzu-
pełnieniem.  

Szkoła Podstawowa –  
PRZYRODA.
Temat: Różnorodność zwierząt.

Gimnazjum – BIOLOGIA.
Temat: Historia życia na Ziemi.
Temat: Pochodzenie i  ewolucja 
człowieka.

Gimnazjum – GEOGRAFIA.
Temat: Dzieje Ziemi (Podział dzie-
jów Ziemi; skamieniałości; główne 
wydarzenia geologicznej historii 
Ziemi).

Jednodniowe  
wycieczki szkolne

Więcej informacji pod 
numerem 77 46 54 800. 

ZIELONE SZKOŁY
Park Nauki i  Rozrywki w  Krasiejowie to 
dobre miejsce do zorganizowania szkolnej 
wycieczki lub zielonej szkoły.
Uczestnicy maja możliwość zgłębienia 
tematów związanych z paleontologią oraz 
ewolucją człowieka w  multimedialnym 
muzeum (PNiEC) i  JuraParku. Zwiedzą 
najpiękniejsze miejsca na terenie naszego 
obiektu oraz aktywnie spędzą czas pod-
czas licznych zajęć pod okiem kreatywnych 
przewodników.
Istnieje możliwość przeprowadzenia 
lekcji zgodnie z podstawą programową. 
Każdy program dostosowujemy indywidual-
nie   w   zależności  od wieku, zainteresowań 
i potrzeb uczestników.
Przykładowy program pobytu:
1. Dzień
13:00 – zakwaterowanie 
13:30 – obiad – zupa + filet drobiowy + 
frytki + surówka + napój
14:00 – Tunel Czasu 
14:30 – Pawilon Paleontologiczny z prze-
wodnikiem
15:00 – Park rozrywki – plaża

18:00 – kolacja – ognisko 
Nocleg

2. Dzień
08:30 – śniadanie 
09:30 – 11:30 ścieżka edukacyjna 
z przewodnikiem (tunel czasu, 
oceanarium)
11:30 – czas wolny
13:00 – obiad spaghetti + zupa dnia
14:00 – warsztaty preparowanie
15:00 – czas wolny
16:30 – kino 5D
18:00 – kolacja
19:00 – plac zabaw
Nocleg

3. Dzień
8:30 – śniadanie
9:30 – 11:00 Park Nauki i Ewolucji 
Człowieka
11:00 – lekcja muzealna Świadectwa 
Ewolucji (gratis)
11:45 – Kino PNiEC
12:15 – plac zabaw
13:30 – obiad (paluszki rybne)

Otwarte przez cały rok!
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Zapraszamy do odwiedzin 
podczas wycieczek szkolnych 
a także w ramach zajęć WF!

- Trampoliny
- Baseny z gąbkami

- Strefa kangura z dmuchaną poduszką
- Boisko Dodgeball

- Strefa Ninja
- Ścianka wspinaczkowa

- Slackline
- Gladiatorzy

- Możliwość zorganizowania  
FLUO PARTY na trampolinach!

ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 60
tel. 733 60 80 60

www.odskocznia.opole.pl

Oferta specjalna dla szkół 
19 zł - wstęp na godzinę za jedno dziecko,  24 zł - wstęp na 2 godziny za jedno dziecko

Kawa i herbata dla opiekunów - GRATIS!
Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku do godziny 15.00

Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku do godziny 15.00

- Ogromne dmuchańce
- Trampoliny
- Zjeżdżalnie

- Basen z gąbkami
- Urządzenia zręcznościowe

Oferta specjalna dla szkół 
19 zł  za 2 godziny zabawy dziecka!

Kawa i herbata dla opiekunów - GRATIS!

ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 60
tel. 730 029 269

www.hoplandia.pl

DUŻY DARMOWY PARKING DLA AUTOBUSÓW

PARK TRAMPOLIN
Jeden z najnowocześniejszych parków trampolin w Polsce!

HALA ZABAW
Ponad 1000 m2 zabawy dla dzieci od 2 do 12 lat!

Dla dzieci

od 10 lat
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Muzeum Gazownictwa jest jednym z  głów-
nych symboli turystycznych Paczkowa. To 
stara gazownia miejska, która jest prawdziwą 
skarbnicą wiedzy o  gazie, gdzie znajduje się 
bogata kolekcja eksponatów, prezentowana 
między innymi w  zbiorniku gazu, salach 
wystawowych czy na ekspozycji plenerowej 
o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. 

Imponującą kolekcję stanowią gazomie-
rze (600 szt.) a  także gazowe urządzenia 
gospodarstwa domowego – kuchenki, pie-
cyki grzewcze, lokówki, żelazka, lampy oraz 
takie unikaty jak gazowe magle czy lodówki. 
Muzeum to nowoczesne centrum muzealno-
-wystawienniczo-szkoleniowe, które łączy 
w  sobie tradycję z  technologicznymi nowin-
kami. Gazownictwo ukazane jest w  układzie 
chronologicznym i  tematycznym, a  interak-
tywne wystawy znakomicie pokazują historię 
gazu domowego i  przemysłowego. Wygląd 
budynków i urządzeń jest niemal taki sam jak 
100 lat temu, kiedy wybudowano gazownię. 

Gra skierowana jest do 9-30 osobowych 
grup w  wieku od 13 lat. Rozgrywka trwa od 
90 do 120 min. Podczas zabawy, jej uczest-
nicy poznają historię polskiego przemysłu 
naftowego, a za razem uczą się współpracy 
w grupie, wchodząc w role dawnych biznes-
menów. „Oil City” to nie tylko nauka plano-
wania, inwestowania i odkrywanie tajemnic 
gospodarki rynkowej, ale również dosko-
nała integracja i świetna zabawa w naszym 
muzeum.    

Muzeum Gazownictwa w  Paczkowie serdecznie 
zaprasza od wtorku do soboty w  godzinach od 
9.00 – 17.00. Na specjalne życzenie może być udo-
stępnione dla zwiedzających w  innym terminie, 
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

BILETY WSTĘPU:
4 zł – osoba dorosła
2 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się  
(Opiekunowie grup szkolnych – wstęp bezpłatny)

DANE KONTAKTOWE:
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 6, tel. (77) 431 68 34
e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl 
www: www.muzeumgazownictwa.pl 

Historia 
i przedsiębiorczość 
z grą edukacyjną 
„Oil City – galicyjska 
gorączka czarnego 
złota”. Muzeum 
Gazownictwa 
w Paczkowie 
zaprasza do 
wspólnej zabawy.
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Interaktywny Park Rozrywki i Edukacji 
„Rosenau – zaginione miasto” to miejsce 

wypoczynku, zabawy i edukacji dla 
całych rodzin, z ofertą ukierunkowaną 

na osoby w każdym wieku. Zgromadzili-
śmy na terenie wokół kąpieliska ponad 
20 różnych atrakcji.  Nazwa Park ROSE-
NAU nawiązuje do legendy o osadzie, 

która podobno w średniowieczu istniała 
w Górach Opawskich.

Opcja I – wycieczka jednodniowa – 24zł/os.
Wycieczka do „Interaktywnego Parku Edukacji i Rozrywki ROSENAU - Zagi-
nione miasto” to nie tylko świetna zabawa, ale też ciekawa nauka! Dosko-
nale wiemy, że dzieci i młodzież to najbardziej wymagający odbiorcy, którzy 
potrafią wystawiać surowe oceny. Dlatego stanęliśmy na wysokości zadania 
i przygotowaliśmy w naszym parku szereg interesujących, edukujących atrak-
cji, które angażują, ciekawią i sprawiają, że dzieci uczą się czegoś nowego. Pro-
ponujemy Państwu ofertę skierowaną dla grup zorganizowanych oraz szkół.
W cenie biletu:
• Park Żywiołów - Lekcja z fizyki i optyki podana w sposób zabawny i przyjazny
• Straszna Sztolnia Złota - Lekcja historii z nutką strachu
• Ogród Wody - edukacyjna zabawa z pływającą wodą
• Potwór z Rosenau
• Świat do góry nogami - czyli przygoda w wirującym domku
• Rosenau - tajemniczy krąg
• Jaskinia Wilka i Niedźwiedzia
• Gigantyczny Zamek Rosenau z czterema pokojami zabaw dla najmłodszych
• Kino Emocji Cinema 7D
• Przejażdżka Ciuchcią po przepięknych terenach Gór Opawskich
• Karuzele
• Dinopark (park linowy) - trasa dla najmłodszych
Dodatkowo proponujemy:
• wysokościowy tor linowy - dwie trasy do wyboru - uniwersalna 

i extreme – 15 zł/os./jedna trasa
• BIG SWING - atrakcja dla odważnych - skok na wahadle - 10zł/os.
• Zjazd na linie nad kąpieliskiem - Tyrolka - 10zł/os.
• Balon na uwięzi (w sezonie)
• Strzelnica
Nasza gastronomia:
• Pieczenie kiełbasek na ognisku (kiełbaska 100g, pieczywo, ketchup, 

musztarda, papierowe talerzyki i plastikowe sztućce) - 10zł/os.
• I danie - zupa pomidorowa, jarzynowa, rosół, ogórkowa - 5zł/os.
• II danie - filet drobiowy z frytkami i surówką lub filet rybny z frytkami 

i surówką + napój - 15zł/os.
• Pierogi (ruskie, z serem, kapustą i mięsem) + napój - 9zł/os.
• istnieje możliwość skomponowania własnego zestawu obiadowego
Informacje praktyczne:
• Grupa musi liczyć minimum 20 osób
• Opiekunowie grup mają wolny wstęp do parku (1 opiekun / 10 dzieci).
• Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami 

pracy parku

Opcja II – wycieczka dwudniowa – 129 zł/os.
1. Zaginione Miasto Rosenau - Zwiedzanie Parku
2. Edukacyjno-dydaktyczna ścieżka przyrodnicza rezerwat przyrody 

„Cicha Dolina”
I dzień - przyjazd
- zakwaterowanie w pokojach lub domkach kempingowych
- Zaginione Miasto Rosenau - zwiedzanie parku:

• Park Żywiołów - Lekcja z fizyki i optyki podana w sposób zabawny 
i przyjazny

• Straszna Sztolnia Złota - Lekcja historii z nutką strachu
• Ogród Wody - edukacyjna zabawa z pływającą wodą
• Potwór z Rosenau
• Świat do góry nogami - czyli przygoda w wirującym domku
• Rosenau - tajemniczy krąg
• Jaskinia Wilka i Niedźwiedzia
• Gigantyczny Zamek Rosenau z  czterema pokojami zabaw dla naj-

młodszych
• Kino Emocji Cinema 7D
• Przejażdżka Ciuchcią po przepięknych terenach Gór Opawskich
• Karuzele
• Dinopark (park linowy) - trasa dla najmłodszych

- kolacja
- dyskoteka
II dzień
- śniadanie
- wyjście z  góry: edukacyjno-dydaktyczna ścieżka przyrodnicza 

w rezerwacie przyrody „Cicha Dolina”
- obiad
Informacje praktyczne:
Grupa musi liczyć minimum 30 osób
Opiekunowie grup gratis wszystkie świadczenia (1 opiekun / 15 dzieci)
W cenie pobytu 1 godzina korzystania z basenu

Opcja III – wycieczka trzydniowa – 199 zł/os.
1. Zaginione Miasto Rosenau - Zwiedzanie Parku
2. Wyjazd do Czech – Jaskinia na Spicaku (wymagany paszport lub 

dowód osobisty), lub zwiedzanie miasta Nysy.
3. Edukacyjno-dydaktyczna ścieżka przyrodnicza rezerwat przyrody 

„Cicha Dolina”
I dzień - przyjazd
- zakwaterowanie w pokojach lub domkach kempingowych
- Zaginione Miasto Rosenau - zwiedzanie parku:

• Park Żywiołów - Lekcja z fizyki i optyki podana w sposób zabawny 
i przyjazny

• Straszna Sztolnia Złota - Lekcja historii z nutką strachu
• Ogród Wody - edukacyjna zabawa z pływającą wodą
• Potwór z Rosenau
• Świat do góry nogami - czyli przygoda w wirującym domku
• Rosenau - tajemniczy krąg
• Jaskinia Wilka i Niedźwiedzia
• Gigantyczny Zamek Rosenau z  czterema pokojami zabaw dla naj-

młodszych
• Kino Emocji Cinema 7D
• Przejażdżka Ciuchcią po przepięknych terenach Gór Opawskich
• Karuzele
• Dinopark (park linowy) - trasa dla najmłodszych

- kolacja w formie grilla z pieczonymi kiełbaskami
- dyskoteka
II dzień
- śniadanie
- suchy prowiant na drogę
- wyjazd do Czech (wymagany paszport lub dowód osobisty) z prze-

wodnikiem: zwiedzanie Jaskini na Spicaku - przyrodniczymi pereł-
kami czeskich Gór Złotych

- zwiedzanie uzdrowiska Jesenik
- obiadokolacja
III dzień
- śniadanie
- wyjście z  góry: edukacyjno-dydaktyczna ścieżka przyrodnicza 

w rezerwacie przyrody „Cicha Dolina”
- obiad
Informacje praktyczne:
Grupa musi liczyć minimum 30 osób
Opiekunowie grup gratis wszystkie świadczenia (1 opiekun - 15 dzieci)
Bilety wstępu do Parku Rosenau wliczone w koszty wycieczki
Cena nie zawiera kosztów autokaru,
- biletów wstępu - Jaskinie na Spicaku około 80 koron CZ.
- rejs statkiem po Jez. Nyskim 10zł/os.
Ceny powyżej jednej doby, jedna doba 10zł więcej 
w poszczególnych opcjach
1 osoba na 15 osób - bezpłatnie
W cenie pobytu 2 godziny korzystania z basenu
Park „Rosenau” - zwiedzanie 24zł/os.
Przewodnik - 250zł/dzień
Przy pobytach minimum 3 noclegi możliwość negocjacji cen.

OPCJA PODSTAWOWA:
Nocleg + 3 posiłki – 90 zł/osobodzień
Nocleg + 2 posiłki – 80 zł/osobodzień
Nocleg + 1 posiłek – 70 zł/osobodzień
Nocleg – 55 zł/osoba

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje (2,3,4 os. z łazienkami i tv) - Ośrodek Chrobry
Domki kempingowe 2,4,6,8 os. (z łazienkami i tv) - Ośrodek Złoty Potok
Uwaga:
1)Istnieje możliwość uzgodnienia innych wariantów
2)Możliwość przywozu i odwozu grup na miejsce
4)Możliwość wyboru zakwaterowania w domkach kempingowych lub 

Ośrodkach „Chrobry” i „Mieszko”
Serdecznie zapraszamy

Kontakt i lokalizacja: 
48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 76 (woj. Opolskie)

tel.  +48 781 251 029, e-mail: rosenau@godzelanny.pl
www.zaginione-miasto.pl   

Uwaga! Oferta specjalna dla nauczycieli!

Dla wszystkich nauczycieli, którzy przyjadą z grupą dzieci lub młodzieży  
(także jako opiekunowie) do naszego parku przygotowaliśmy ofertę specjalną.  

Otrzymacie Państwo Kartę Wstępu do Zaginionego Miasta Rosenau.  
Karta ta ważna jest od chwili aktywacji w kasie do końca sezonu wiosenno - jesiennego.  

Karta jest imienna i daje prawo bezpłatnego wstępu do naszego parku.  
Dodatkowo każdy z przybyłych nauczycieli może otrzymać jeszcze jedną,  

również imienną Kartę Wstępu dla kogoś ze swych bliskich.
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Gmina Głuchołazy to jeden z najbardziej popularnych turystycznie

regionów województwa opolskiego. Powoduje to położenie jej

południowej części w Górach Opawskich. Bogata sieć tras turystycznych

zarówno szlaków pieszych jak i rowerowych a zimą jedynych na

Opolszczyźnie tras narciarstwa biegowego, corocznie przyciąga rzesze

turystów.W przepiękny przełom Złotego Potoku wkomponowane są dwa

największe ośrodki turystyczne: Jarnołtówek i Pokrzywna. Tutaj też

znajduje się największa baza turystyczna. Atrakcją Głuchołaz są

zabytki przypominające o blisko 800-letniej historii miasta. Położony

u podnóża Park Zdrojowy zachęca zarówno do wypoczynku jak

i skorzystania z licznych urządzeń balneologicznych nawiązujących

do uzdrowiskowych tradycji Bad Ziegenhals.

Głuchołazy to także znane w kraju imprezy kulturalne i sportowe, jak

chociażby Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka”,

Festiwal Czeskiej Piosenki Tur ystycznej „Trampska Hudba”,

Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych czy też

Wojewódzki Rajd Kolarsko-Pieszy„Babie Lato”.
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Dolny Śląsk to prawdziwa skarbnica atrakcji turystycznych, która zdecydowanie zalicza się 
do prawdziwej czołówki najchętniej odwiedzanych regionów przez turystów. Nic w  tym 

dziwnego, bo jeśli zaczniemy z bliska przyglądać się atrakcjom tego regionu to za każdym razem 
odkryjemy coś zupełnie nowego. 

Stolicą województwa jest Wrocław. Oprócz ogólnie znanych zabytkowych obiektów, takich jak: archikatedra św. 
Jana Chrzciciela czy usytuowany na wrocławskiej starówce przepiękny most Tumski, Wrocław przyciąga do siebie 
Statkami pasażerskimi oraz największym statkiem w Polsce – Wratislavią. Ciekawą atrakcję stanowi także Loopys 
czyli największe w Polsce Rodzinne Centrum Rozrywki. Nieopodal Wrocławia, we wsi Galowice  znajdziecie fascy-
nujące miejsce – Muzeum Powozów.

O  Kotlinie Kłodzkiej za wiele mówić nie trzeba. Piękne widoki, ciekawe kopalnie, 
w  tym Kopalnia Złota w  Złotym Stoku, Kopalnia Nowa Ruda a  także Kopalnia 
Uranu w  Kletnie. W  Ząbkowicach Śląskich odwiedzicie sławną w  całej Polsce 
Krzywą Wieżę, Laboratorium Dr. Frankenstaina oraz tamtejszy zamek. Dobrej 
przygody dostarszą Wam spływy pontonowe Ski-raft w miejscowości Bardo.

 Prawdziwą perłą na mapie Dolnego Śląska są bez wątpienia Karkonosze.  
Ich znakiem charakterystycznym są piękne górskie szlaki oraz wiele ciekawych 

atrakcji turystycznych dla osób w  każdym wieku. W  miejscowości  Kowary 
z  bliska zobaczycie  jeden z  najpiękniejszych Parków Miniatur w  Polsce, 
zaznacie odrobiny szaleństwa w Pałacowej Bawialni, a także spędzicie czas 

odkrywając uroki Kopalni Podgórze. W Karpaczu, doskonałej zabawy dostar-
czy Wam Muzeum Klocków Lego, Papugarnia oraz Karkonoskie Tajemnice, a do 

świata dzieciństwa przeniesie Was Muzeum Zabawek. W  Miłkowie zobaczycie 
Chatę na głowie i  Chatkę grawitacyjną. Nieco dalej, 
w  Mysłakowicach znajdziecie Park Miniatur Budowle 
Świata i  zobaczycie gigantyczne makiety fauny słod-
kowodnej w  Siedlisku Pstrąga. Natomiast w  Piecho-
wicach zobaczycie z  bliska ręczny proces produkcji 
kryształów. W Szklarskiej Porębie odwiedzicie średnio-
wieczną osadę Żelazny Tygiel, Leśną Hutę, a  także 
odnajdziecie rozrywkę dla całych rodzin w DinoParku. 
W Jeleniej Górze czekają na Was Termy Cieplickie oraz 
największe centrum rozrywki w Karkonoszach Doładuj 
Emocje, a całości atrakcji dopełni spływ pontonami po 
rzece Bóbr z  firmą Berga. W  Świerardowie znajdziecie 
największą kolej gondolową w Polsce. Na koniec zapro-
simy Was do zamku w  Pławnej, w  którym jedynym 
władcą jest legendarny, karkonoski Duch Gór oraz do 
Bolesławca, gdzie w  tamtejszej Manufakturze odnaj-
dziecie Żywe Muzeum Ceramiki.

Dolny Śląsk – Twoje miejsce  
na udany wypoczynek!  

www.nawypad.pl

Witaj na Dolnym Śląsku!

MUZEUM POWOZÓW
GALOWICE

W W W . M U Z E U M G A L O W I C E . P L

muzeum@gal len .p l ;  te l .  +48 7 1  3 16 4 1  16

Galowice, ul.Leśna 5, 55-020 Żórawina 

Dla szkół i przedszkoli organizujemy różnego typu warsztaty 
edukacyjne, lekcje muzealne prowadzone przez doświadczonych 
animatorów oraz gry terenowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp. 

Oferujemy również ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz możliwość 
zamówienia posiłku. 

W zabytkowym spichlerzu w Galowicach, w pobliżu Wrocławia mieści się 
Muzeum Powozów prezentujące kolekcję historycznych pojazdów: 

karet, sań, powozów. Miłośnicy koni zobaczyć mogą rzędy końskie z całego 
świata, narzędzia rzemieślników produkujących bryczki i uprzęże oraz wiele 

interesujących sprzętów używanych przed laty.
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- 7 -

Pakiet aktywna szkoła maxi spływ Przełomem Bardzkim (8-9h)

Pakiet aktywna szkoła mini (3-4h)

Cena: 79pln*/ osoba

Cena: 109PLN*/ osoba

Cena: 49pln*/ osoba

Piękna przygoda podczas spływu z Ławicy do Podtynia pod czujnym okiem naszych instruktorów 
(1 na 10 dzieci), po aktywnościach wysiłek umysłowy w Pokojach Zagadek, a na koniec dobra 
dawka sportowych emocji podczas meczu w paintball – kilka ciekawych scenariuszy. Na wilcze 
apetyty ognisko z kiełbaskami, pieczywem, sosam.

Fantastyczna zabawa podczas spływu z Ławicy do Barda, całą trasą Przełomu Bardzkiego, 
po wysiłku porcja dobrej rozgrzewki dla umysłów w Pokojach Zagadek , a na koniec pełen 
radości mecz w paintball. W pakiecie również strawa dla ciała: kiełbaski z ogniska z napojem 
w Ławicy, a po spływie porcja mięsa z grilla, frytki, surówki.

*Cena pakietu przy minimalnej ilości 10 osób.

*Cena pakietu przy minimalnej ilości 10 osób.

OPIEKUNOWIE GRATIS!

OPIEKUNOWIE GRATIS!

OPIEKUNOWIE GRATIS!

Świetna zabawa podczas spływu z Ławicy do Podtynia pod opieką instruktorów (1 na 10 dzieci), 
na rozgrzanie emocji – wejście do Pokoi Zagadek, gdzie dzieci bawiąc się, poznają historię 
Dolnego Śląska. 
Na wilcze apetyty ognisko z kiełbaskami, pieczywem, sosami.

Pakiet aktywna szkoła OPTYMALNY spływ Ławica-Podtynie (5-6h) 

*Cena pakietu przy minimalnej ilości 10 osób.

Do każdego pakietu dobierz przejazd kolejką 
 w cenie 10 zł/osoba.
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dawka sportowych emocji podczas meczu w paintball – kilka ciekawych scenariuszy. Na wilcze 
apetyty ognisko z kiełbaskami, pieczywem, sosam.

Fantastyczna zabawa podczas spływu z Ławicy do Barda, całą trasą Przełomu Bardzkiego, 
po wysiłku porcja dobrej rozgrzewki dla umysłów w Pokojach Zagadek , a na koniec pełen 
radości mecz w paintball. W pakiecie również strawa dla ciała: kiełbaski z ogniska z napojem 
w Ławicy, a po spływie porcja mięsa z grilla, frytki, surówki.

*Cena pakietu przy minimalnej ilości 10 osób.

*Cena pakietu przy minimalnej ilości 10 osób.

OPIEKUNOWIE GRATIS!

OPIEKUNOWIE GRATIS!

OPIEKUNOWIE GRATIS!

Świetna zabawa podczas spływu z Ławicy do Podtynia pod opieką instruktorów (1 na 10 dzieci), 
na rozgrzanie emocji – wejście do Pokoi Zagadek, gdzie dzieci bawiąc się, poznają historię 
Dolnego Śląska. 
Na wilcze apetyty ognisko z kiełbaskami, pieczywem, sosami.

Pakiet aktywna szkoła OPTYMALNY spływ Ławica-Podtynie (5-6h) 

*Cena pakietu przy minimalnej ilości 10 osób.

Do każdego pakietu dobierz przejazd kolejką 
 w cenie 10 zł/osoba.
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Witamy w Świecie Ski-Raft!

www.ski-raft.pl

Tel. + 48 606-98-78-24, Mariusz Dubiel, E-mail: kontakt@ski-raft.pl
Nasza oferta przewiduje zróżnicowane preferencje i potrzeby – każdy znajdzie coś dla siebie, 

prezentujemy atrakcyjne propozycje oraz gotowe pakiety wycieczkowe.  Propozycje można dowolnie łączyć.
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Mamy zaszczyt zaprosić Was do odwie-
dzenia największej atrakcji turystycznej 
ziemi Noworudzkiej – Turystycznej Ko-
palni Węgla w Nowej Rudzie. Dziesiątki 
autentycznych eksponatów górniczych w 
naszym muzeum wystawiliśmy specjalnie 
dla Was, a po obejrzeniu i zapoznaniu się 
z historią zapraszamy do autentycznej ko-
palnianej sztolni gdzie zobaczycie maszy-
ny i specjalne ekspozycje.
Na zakończenie wyjedziecie spod ziemi 
autentyczną górniczą kolejką! A to nie ko-
niec atrakcji bo czekają Was jeszcze:
• Strzelanie z łuku do celu
• Wystawa modeli samochodów
• Wycieczki geologiczne
• Strzelanie z paintballu do celu
Polecamy również Karczmę w której 
można zjeść pyszne posiłki lub miejsce 
do zorganizowania pikników z grillem 
pod chmurką (dla każdej grupy zorgani-
zowanej), a także sklepiki z minerałami i 
pamiątkami.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Na tropach prehistorii
Przez dziesiątki lat z pod ziemi górnicy 
wydobywali urobek usypując z niego 
ogromną górę. Skały i kamienie wydobyte 
z czeluści kopalni noszą ślady prehistorii. 
Zajęcia prowadzone są na pobliskiej hał-
dzie dawnej kopalni węgla „PIAST”. Tam 
pod okiem doświadczonego geologa ich 
uczestnicy mogą zbierać skamieniałości 
roślin karbońskich (skrzypy, widłaki, pa-
procie) sprzed około 300 milionów lat.

Pragniemy nadmienić, że takie wycieczki 
geologiczne, prowadzimy już od pięciu 
lat. Dotychczas były one jednak organizo-
wane wyłącznie na specjalne zamówienie 
dla zielonych szkół. Bardzo pozytywne 
opinie oraz rosnące zainteresowanie tymi 
wycieczkami sprawiły, że od bieżącego 
roku postanowiliśmy udostępnić naszą 
ofertę również dla szkół, biur turystycz-
nych i turystów indywidualnych. Wyciecz-
ki geologiczne „Na Tropach Prehistorii” 
będą organizowane codziennie w okresie 
od marca do listopada.
Koszt Wycieczki wynosi 150 złotych z 
VAT od grupy do 50 osób.
Przy grupach powyżej pięćdziesięciu 
osób przebieg i koszt wycieczek należy 
uzgodnić z organizatorem. Prosimy o 
wcześniejsze rezerwowanie terminów.
Czas trwania wycieczki około 1,5 go-
dziny.

Zabawa w Agenta
Grupa podzielona na drużyny ma za za-
danie głęboko pod ziemią rozwiązać kilka 
zadań. Uczestnicy przerzucają węgiel, po-
konują trasę ekstremalną, szukają w ciem-
nościach górniczych marek oraz wykonu-
ją inne prace. Za każde wykonane zadanie 
otrzymuje się węgielki, które potem moż-
na wymienić na nagrody u ducha kopalni 
– Skarbnika. Jest o co walczyć!
Poza częścią podziemną odbywa się także 
zwiedzanie muzeum i sal wystawowych.
Koszt za osobę: 25 zł
Czas zabawy: około 2 godziny

Górnik i ja
Niesamowite spotkanie z prawdziwym 
górnikiem KWK Nowa Ruda w stroju ga-
lowym, który opowiada o ciężkiej pracy w 
kopalni. Spotkanie zakończone pasowa-
niem ochotników na górników i przyję-
ciem ich do braci górniczej. W programie 
również: zwiedzanie kopalni, przejazd 
kolejką, zwiedzanie wystawy modeli sa-
mochodów.
Koszt za osobę: 17 zł
Czas zabawy: około 2 godziny

Witaj przygodo!
Wszystkie najlepsze atrakcje łączymy w 
jedną mega zabawę gwarantującą naj-
lepsze przeżycia i szeroki uśmiech na twa-
rzach. W programie: Zabawa w Agenta, 
jazda konna, strzelanie z łuku lub paint-
ballu do celu. Po dobrej zabawie zapra-
szamy na nasze miejsce piknikowe, gdzie 
można usmażyć kiełbaski.
Koszt za osobę: 45 zł
Czas zabawy: około 4 godziny

Na miejscu istnieje także możliwość zor-
ganizowania dla grupy, po wcześniejszym
zamówieniu, gorącego posiłku (obiady) 
lub w formie pikniku ogniska z kiełbas-
kami.
 

Rezerwacji można dokonać
pod nr telefonu: 748 727 911

w godzinach 9-17.
www.kopalnia-muzeum.pl

tel. 74 872 79 11

www.kopalnia-muzeum.pl

/DawnaKopalnia
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MUZEUM TECHNIKI I BUDOWLI

Z KLOCKÓW LEGO

Największa ekspozycja klocków w Karpaczu!
Jedyne miejsce w Polsce wypełnione
efektami specjalnymi naszego autorstwa.

Dwa piętra niesamowitej zabawy oraz
80 interaktywnych przycików i joysticków
wprawiających w ruch nasze makiety.

Wspaniała przygoda z klockami Lego
dla małego i dużego!

W tym samym budynku mieści się też Muzeum
Konsol Gier Video – 40 lat historii konsol i gier video.
Jest to Pierwsze i jedyne takie miejsce w Polsce,
trzecie w Europie!

U  nas możesz pograć na 16 stanowiskach z retro
konsolami w takie gry jak:
PONG • Super Mario Bros • Duck Hunt • Pac Man
i wiele innych …

Oba muzea to fantastyczna atrakcja dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, każdy znajdzie tu coś,
co z pewnością go zainteresuje, a nawet
totalnie pochłonie na dłuższy czas.

Zapraszamy:

Karpacz, Mickiewicza 11

1 osoba 11zł

2 osoby 20zł

3 osoby 29zł

4 osoby 37zł

5 osób 46zł

1 osoba 9 zł

2 osoby 17 zł

3 osoby 25 zł

4 osoby 32 zł

5 osób 38 zł

Grupy powyżej

10 osób

- 7 zł od osoby

1 osoba 17 zł

2 osoby 32 zł

3 osoby 45 zł

4 osoby 55 zł

5 osób 65 zł

Grupy powyżej

10 osób

- 12 zł od osoby

CENNIK:

Grupy powyżej

10 osób

- 7zł od osoby

MUZEUM LEGO MUZEUM KONSOL DWA MUZEA
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Pomysł na niezapomnianą 
wycieczkę do Karpacza!

Kark� � kie Tajemnice
Odkryj Podziemne 

Królestwo Ducha Gór!

Zwycięzca w konkursie „7 Cudów 
Polski” National Geographic! 

Poznaj legendy i magię Karkonoszy!

Papugarnia   Karpacz
Odwiedź świat 

egzotycznych ptaków!

Papugarnia Karpacz to jedyne takie miejsce w Kar-
konoszach, gdzie dzieci mogą spędzić niezapomnia-
ne chwile w obecności ponad 20 gatunków papug. 
Różnorodność barw wprawia w zachwyt zarów-
no dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. 
Papugi są oswojone i przyjazne, dlatego moż na je 
nakarmić, pogłaskać oraz trzymać na ramieniu. 
Wizytę można wzbogacić o warsztaty edukacyjne 
dla różnych grup wiekowych. 

Papugarnia Karpacz
Brzezie, Karkonoska 25I, 58-535 Miłków

Rezerwacja: 574 830 989

Karkonoskie Tajemnice
Wystawa: Karpacz, ul. Mickiewicza 1a

tel. 75 7619999
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Znajdziecie tu Państwo miniatury najsłynniejszych budowli z 5 kontynentów. 
Są tu zarówno modele budowli istniejących, jaki i tych których już nie 
można zobaczyć, bowiem do naszych czasów przetrwały jedynie ich ruiny, 
albo zostały zburzone. By ukazać ich piękno wybrano moment czasowy, gdy 
budowle te prezentowały się najokazalej.

NAJWSPANIALSZE 
BUDOWLE  ŚWIATA

Atrakcja turystyczna w Mysłakowicach niedaleko Karpacza

• BIAŁY DOM
• MUR CHIŃSKI

• PARTENON
• i wiele innych

•	 Dla	grup	zorganizowanych	/	szkoły/	cena	biletu	wynosi	11,00	zł	
•	 Opiekunowie	grupy	wstęp	bezpłatny	

•	 Dla	grup	zorganizowanych	istnieje	możliwość	oprowadzenia	po	parku		
przez	przewodnika	/	po	wcześniejszym	umówieniu;	kontakt	tel	605	210	520/	

ZAPRASZAMY SZKOŁY I GRUPY ZORGANIZOWANE!
Na	terenie	Parku	znajduje	się	bezpłatny	parking	(samochody	osobowe)	oraz	wydzielone	miejsca	dla	autokarów.

www.budowleswiata.com

Park Miniatur Budowle Świata
58-533 MysłakowiceB • ul. Łokietka 20

Telefon: +48 605 210 520, E-mail: budowleswiata@gmail.com

od 1 kwietnia do 31 października 
od godz. 10 do godz. 18 

od 2 listopada do 28 lutego 
od godz. 10 do godz. 16 

w marcu park zamknięty 
(renowacja modeli ) 
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To jedyne takie miejsce na południu Polski, gdzie możecie 
obejrzeć świat odwrócony o 171 stopni. Do budynku wcho-
dzi się przez okno szczytowe i spaceruje się po suficie. Cha-
ta na głowie jest kompletnie umeblowana i wyposażona w 
przedmioty codziennego użytku…Wszystko jest odwrócone 
i sprawia niesamowite wrażenie, łatwo tutaj o zawroty głowy, 
a utrzymanie wyprostowanej pozycji przychodzi z trudem. 
Znajome rzeczy stają się nagle obce.

Stań na głowie i spójrz jak prawa grawitacji nie działają, a 
zabawa zdaje się nie mieć końca. To ogromne wyzwanie dla 
naszych umysłów. Podczas zwiedzania możecie robić zdję-
cia inagrywać zabawne filmy.

Miłków 71, 58-535 Miłków

tel. 570 080 582

Oprócz obróconej pozycji

budynek jest pochylony

o 9 stopni względem
powierzchni gruntu. 

Chata 
grawitacyjna

Chata 
na głowie

MIŁKOWIE!
Super zabawa dla całej rodziny!

tel. 570 080 582

Zapraszamy na niezapomnianą przygodę do chaty, która stoi na głowie!

Zapraszamy do odwróconego świata 
w MIŁKOWIE!

Super zabawa dla całej rodziny!
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ARCHEOLOGIA
 EKSPERYMENTALNA

OSADA PRAWDZIWYCH POSZUKIWACZY SKARBÓW

interaktywne
 urz¹dzenia 

warsztaty
 rzemios³ dawnych

gry i zabawy
 integracyjne

ogniska
 biesiady

SZKLARSKA PORÊBA 

 UL.1 MAJA 66A   
     www.facebook.com/zelaznytygiel

 www. zelaznytygiel.pl
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zapraszamy
pon. - sob.: 10.00 - 18.00 (przerwa 14.00 - 14.30)

niedz.: 10.00 - 14.20 (przerwa 12.00 -12.30)

Warsztaty tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Warsztaty dla grup odbywają się od poniedziałku do soboty, 
po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

www.lesnahuta.pl

Dzięki bogatym złożom kwarcu i dużej ilości niezbędnego drzewa 
w podkarkonoskich lasach, Szklarska Poręba od dawien dawna 

związana była ze szklarstwem. Pierwsza huta powstała 
w połowie XIV wieku w dzisiejszej Szklarskiej Porębie 

Dolnej, nad Szklarskim Potokiem.
Dziś wielowiekową tradycję hutnictwa 
w naszym mieście podtrzymuje mistrz 

Henryk Łubkowski, który prowadzi wraz 
z rodziną Leśną Hutę, gdzie na oczach widzów ręcznie 

formuje się szkła barwione w masie. Można obserwować
 wytopy różnych form szklanych od ozdób po wazony i naczynia.

Leśna Huta

 3 Warsztaty dla dzieci
•	Grawerowanie	szklanek
•	Malowanie	bombek

 3 Pokazy ręcznej produkcji
 3 Wzorcownia i sklep na miejscu

Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja 2
tel. 75 717 23 03, 609 852 605, e-mail:lesnahuta1@wp.pl

Spływy pontonami po rzece Bóbr to atrakcja idealna dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych oraz wyjazdów f rmowych.

Spływy pontonami Berga

Spływy 
pontonowe

Bumper 
Ball

Archery
Tag Games

Nasze programy 
przygodowe: Spływy 

Pontonami,  Wąwóz 
Komandosa, Bumper 
ball / bubble football 
czy Archery są idealne 
dla dzieci i młodzieży 
oraz zorganizowanych 
grup frmowych. 

ZARASZAMY!

Bobrowa Dolina
tel. +48 733 950 500

www.berga.pl

Z NAMI NIE MA  NUDY!

Cena 
35zł os. 
opiekunowie 

GRATIS!

Tylko 35km od Karpacza / Szklarskiej Poręby / Świeradowa
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Oprócz sprzedaży wyrobów ceramicznych zajmujemy 
się oprowadzaniem wycieczek po naszym zakładzie.
Dajemy możliwość zapoznania się z procesem
powstawania naczyń kamionkowych.

Pokazujemy wszystkie etapy produkcji – począwszy od 
wytaczania z masy różnych form, poprzez czyszczenie, 
wypalanie, malowanie, szkliwienie – aż do ostatniego 
etapu – drugiego wypału. Zakończeniem wycieczki 
mogą być zakupy w naszym firmowym sklepie.

Aby zwiedzić naszą fabrykę proszę
wypełnić formularz rezerwacji na
www.ceramiczna-przygoda.pl,
bądź telefonicznie Tel: +48 75-732-20-62

Oprowadzamy grupy i indywidualnych gości w języku:
polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
Grupa max. 25 osób na jednym wejściu.
Jeżeli jest cały autokar dzielimy na dwie grupy.
Wówczas oprowadza dwóch przewodników.
Do dyspozycji mamy duży parking, 
który pomieści trzy autokary, bezpłatne toalety 
oraz miejsce do krótkiego odpoczynku.
W sklepie znajduję się automat z kawą i herbatą.

Czas: ok. 25min
Koszt: 15 zł/osoba dorosła, 10 zł/dzieci
Przy grupach zorganizowanych powyżej 25 osób:
Koszt: 12 zł/osoba dorosła, 7 zł/dzieci
PRZEWODNIKW CENIE

ZWIEDZANIE FABRYKI
odbywa się od godziny 8:00
ostatnie wejście o 13:30
Soboty     – od   8:00 do 12:00
Niedziela – od 10:00 do 13:30

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział
w warsztatach ceramicznych dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. Warsztaty prowadzone są 
w pracowniach fabryki.

Program:
• zwiedzanie fabryki (ok. 25 min)
• malowanie metodą stempelkową (czas ok. 1:30)
Nad całą imprezą czuwa nasz przewodnik grupy.
Przewodnik może oprowadzać w języku: polskim,
hiszpańskim, angielskim i niemieckim.

Czas: ok. 2h
Warsztaty odbywają się codziennie w godz. 8:00-13:00,
w sobotę od 8:00 do 12:00, a w niedzielę od 10:00 do 13:00
(jednorazowo w warsztatach może brać udział max 52 osoby)

Koszt:
Dorośli: 65 zł/osoba, Dzieci: 30 zł/osoba
Proponujemy również warsztaty jednodniowe
oraz trzydniowe (tylko dla osób dorosłych).
• jednodniowe w cenie 130 zł
• trzydniowe w cenie 350 zł
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Miejskie Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

w Karpaczu

Zapraszamy:

wtorek – piątek: 9.00 – 16.30

sobota – niedziela 10.00 – 17.30

poniedziałek – nieczynne

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Miejskie Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz
tel. +48 757 618 523
muzeum.zabawki@gmail. com
www.muzeumzabawek.pl

To niezwykłe miejsce jest chętnie odwiedzane przez

dzieci i dorosłych. W Miejskim Muzeum Zabawek

możemy zobaczyć ciekawą ekspozycję dawnych

i współczesnych zabawek. Założycielem

Muzeum był Henryk Tomaszewski twórca

Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Bajkowa aranżacja wystawy, miniaturowe wnętrza

domków dla lalek oraz piękne porcelanowe lalki, to

tylko niektóre z atrakcji czekających na gości.

Nowa wystaw czasowa jest wielką przygodą dla fanów sagi Star Wars. Zabawki z serii Star Wars:

figurki, pojazdy, gry, makiety planet, miecze świetlne ucieszą nie tylko fanów  Gwiezdnych Wojen.

Muzeum prowadzi  warsztaty edukacyjne oraz lekcje muzealne dla grup.
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To niezwykłe miejsce jest chętnie odwiedzane przez dzieci i dorosłych. W Miejskim 
Muzeum Zabawek możemy zobaczyć ciekawą ekspozycję dawnych i współczesnych za-
bawek. Założycielem Muzeum był Henryk Tomaszewski twórca Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy. 

Bajkowa aranżacja wystawy, miniaturowe wnętrza domków dla lalek 
oraz piękne porcelanowe lalki, to tylko niektóre z atrakcji dla naszych gości. 

Ppoczujesz się jak prawdziwy kierowca F1
na torze kartingowym KF1-KARTING.

Zasiądziecie za sterami najnowszych gokartów.

Gra na bajecznej arenie AVATARARENA
to aktywna rozrywka na najwyższym poziomie,

będziesz się mógł poczuć jak bohater
gry komputerowej, tyle że na żywo.

Zabierzemy Was na przygodę do energyVR,
przeniesiemy Was w głębiny oceanu,

na orbitę ziemi, do wnętrza ludzkiego umysłu
lub w inne niezwykłe miejsca.

Zapraszamy Emocji!na Doładowanie
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Podczas rejsu dzieci, uczniowie oraz opiekunowie

mogą podziwiać panoramę Wrocławia z perspektywy

rzeki Odry.

Rejs po Odrze we Wrocławiu trwa 90 minut. Statek

wypływa z Przystani Wratislavia mieszczącej się przy

bulwarze Xawerego Dunikowskiego, a następnie

płynie w stronę Wyspy Opatowickiej mijając Ostrów

Tumski z panoramą na Katedrę, Muzeum Narodowe,

Most Pokoju, Urząd Wojewódzki Wrocławia, Most

Grunwaldzki, bulwar przy Politechnice Wrocławskiej.

Nowa atrakcja turystyczna na mapie Wrocławia

Zapraszamy na rejsy
grupy zorganizowane

www.statekrestauracja.pl tel. 570 902 903 (11:00-23:00) statek@statekrestauracja.pl

OFERUJEMY:

> 90-minutowy rejs
> obiad podczas rejsu
> bezpłatne wejście dla opiekunów grup
> sala wykładowa dla 200 osób
> strefa dla dzieci
> możliwość zorganizowania lekcji

historycznej o Wrocławiu

STATEK RESTAURACJA WRATISLAVIA
CZYNNY CAŁY ROK

Codzienne rejsy o godzinach:
12:00, 14:00 i 16:00

Po godz. 18.00 wstęp wolny

Cena biletów:
15 zł ulgowy

20 zł normalny
Bilet całodzienny 20 zł / 25 zł



I N F O R M A T O R  T U R Y S T Y C Z N Y 47

PLAWNA GÓRNA 9

59-623 LUBOMIERZ

KONTAKT: 793-794-638

www.zamekslaskichlegend.pl

www.arkawplawnej.com.pl Arka Noego

Zamek Śląskich Legend

Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych

Zapraszamy do krainy, w której za dotykiem Twych dłoni
w uśpione lalki zostaje tchnięte życie, abyś mógł cofnąć
się w czasie i doświadczyć opowieści z pogranicza
prawdy i baśni, jawy i dawno śnionego snu.

Witamy w zamku, w którym jedynym władcą jest
karkonoski Duch Gór, a każda postać ma do
opowiedzenia i pokazania swoją wyjątkową historię,
która przed wiekami kształtowała Sudety i Karkonosze.

Ogłaszamy konkurs przeznaczony dla szkół z terenu całej Polski! 
Wystarczy, że do 5 października prześlecie do nas zdjęcie 
swojej klasy wraz z opisem wycieczki, która najbardziej zapadła 
Wam w pamięci. 

Do wygrania bilety do jednej z trzech  
największych atrakcji południowej Polski!  

Przeżyjcie z nami niezapomnianą przygodę!

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres redakcji 
nawypad@onet.pl zdjęcie swojej klasy wraz z artykułem opisu-
jącym wycieczkę szkolną oraz polubić stronę www.facebook.pl/
nawypadpl

Znajdź nas na FB: facebook/nawypadpl  |  nawypad@onet.pl  |  tel. 698 613 550 lub 77 544 96 67  |  www.nawypad.pl

Wygraj bilety dla całej klasy!      
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 5 najlepszych prac, 
które opublikuje na stronie www.nawypad.pl oraz na facebooku 
www.facebook.pl/nawypadpl. Zwycięzcę wyłonią internauci, 
którzy w dniach od od 15 do 20 października oddawać będą 
swoje głosy na najlepszą pracę.*

Nagroda główna: 30 biletów do Parku Rozrywki Energylandia
II miejsce: 30 biletów do Galerii Figur Stalowych w Krakowie
III miejsce: 30 biletów do Kopalni Podgórze w Kowarach 

* Przesłanie materiałów konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regula-
minu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.nawypad.pl
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