
SABAT KRAJNO
PARK MINIATUR I ROZRYWKI

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM WYCIECZKI:
11.00 - 14.30  ZWIEDZANIE PARKU z przewodnikiem
"PAKIET EKSTRA"

CO ZOBACZYMY: 
- Największy park miniatur w Polsce - zapraszamy w podróż
do najpiękniejszych miejsc na Ziemi. W Alei Miniatur „Cudowny
Świat” zobaczą Państwo najwspanialsze budowle i dzieła
stworzone przez naturę.
- Mega strefa dmuchańców to ponad 300m2 powierzchni,
liczne zjeżdżalnie, tunele i mosty zapewnią każdemu dziecku
mnóstwo radości. 
- Stacja Kosmiczna - ponad 40 mb. tuneli, wieżyczki, rakiety,
samoloty oraz wieża obserwacyjna.
- Łódeczki - są napędzane ręcznie i pozwolą dzieciom przeżyć
prawdziwą morską przygodę.
- Skuterki to 6 elektrycznych pojazdów przystosowanych do
jazdy po torze zapewnią wrażenia jak z wyścigów! 
- Zorbing to zabawa w napompowanej kuli wodnej w basenie.
Przetestuj swoje umiejętności chodzenia po wodzie.
- Eurobungee - o połączenie bungee i trampoliny. Skacz do 6 m
w górę i wykonuj najróżniejsze ewolucje. Zabawa z super
wrażeniami.
- Crazy Yacht - to karuzela gondolowa która przedstawi wam
lądową wersje morskich sztormów.
- Kino 6D - Tropikalna Przejażdżka - Roller coaster po lesie
tropikalnym to coś co zapamiętasz na długo. Doświadczysz
wielkich prędkości i przeciążeń. 
- Park linowy - cztery zróżnicowane poziomy trudności pozwolą
na przetestowanie swoich umiejętności starszym jak i
najmłodszym wspinaczom.

14.30 - 15.00 - OBIAD DWUDANIOWY
( zupa pomidorowa / chrupiące nugettsy, frytki, soczek )

15.30 - 18.00 - POWRÓT DO DOMU

wycieczka jednodniowa

wielki POWRÓT - Wielka ZABAWA - INTEGRACJA na całego  

Park Rozrywki i Miniatur to całoroczny ośrodek
turystyczny. To miejsce w którym zwiedzisz 6
kontynentów. W naszym ośrodku znajdują się atrakcje
dla każdego, od wnuka po dziadka. Bo w Krajnie jest
Fajnie ! To wyjątkowa kompozycja atrakcji dla dzieci i
młodzieży, edukacji podanej w przyjaznej formie oraz
zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Zobacz co
czeka Cię w Naszym parku rozrywki !

rok szkolny 2022 / 2023

CENA OBEJMUJE: 
bilety wstępu do obiektu, przejazd autokarem klasy
turystycznej przez licencjonowaną firmę przewozową
Grygiel Travel z Radzymina , obługę  pilota z ramienia
biura, ciepły posiłek w formie obiadu, ubezpieczenie
NNW, opłatę pełnoprawnych opiekunów ze szkoły.

 Zapytaj o szczegóły: 
 

+48 600 249 563
 

www.wycieczki-obozy.pl


