Jura PARK Krasiejów Miejsce dobrej przygody.
JuraPark Krasiejów, będący najmłodszą z trzech placówek znanych w Polsce pod nazwą JuraPark, których twórcą i właścicielem jest
Stowarzyszenie Delta, zajmuje obszar ok. 40 ha. Jest to obecnie jeden z największych tego typu parków tematycznych w Europie.

Program imprezy :

Wyjazd o godz.8.00 przyjazd na miejsce


Wejście do Parku w Krasiejowie. Zaczniemy zwiedzanie od ścieżki edukacyjnej ,gdzie przez 1500 m przejdziemy i zobaczymy
poszczególne okresy ery dinozaurów, zaobserwujemy jak żyły, czym się odżywiały i jak wyglądały.



Przejdziemy do pawilonu muzealnego, następnie przeniesiemy się do krainy dinozaurów w pawilonie Paleontologicznym,
który przedstawia największe w Europie skamieniałości płazów i gadów, które podziwiać będziemy przez szklaną podłogę.



Wejdziemy do Tunelu Czasu, gdzie zobaczymy historię Powstania Wszechświata. W niezwykłej Kapsule Czasu odkryjemy
kolejne etapy kształtowania się życia na Ziemi.



Czeka na nas również
ciekawych atrakcji.



ogromny Plac Zabaw i Park Rozrywki z Małpim Gajem, Statkiem Pirackim oraz wiele innych

Wyjazd autokarem z Krasiejowa ok. 15 godziny w przypadku korzystania z kąpieliska czas powrotu do ustalenia.

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem,
- opieka licencjonowanego pilota,
- ubezpieczenie NNW Signal Iduna ,
- bilety wstępu do Parku Krasiejów obejmuje, oprowadzanie przez przewodnika» ścieżkę dydaktyczną z placami zabaw,»
Prehistoryczne Oceanarium, » Tunel Czasu,» Pawilon Muzealny, » Kąpielisko strzeżone wraz z plażą, » Park Rozrywki (z wyjątkiem
urządzeń uruchamianych za pomocą monety (żetonu).
- opłaty parkingowe,
- podatek VAT,
Terminy są uzależnione od możliwości dokonania rezerwacji
miejsc w Parku Krasiejów .
Cena uzależniona jest od ilości osób i wybranego programu.
Dla grup przewidujemy udział opiekunów Gratis.
Program jest ramowy i uzależniony jest od godziny wstępu do Parku.
Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów tematycznych do wyboru:
paleontologiczne, plastyczno-paleontologiczne, płukanie złota lub lekcji muzealnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorem jest firma ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników
Turystyki nr 960 prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gwarancję
Ubezpieczeniową Signal Iduna.
Tel: 603-570-301, kontakt@abcwilk.pl , www.abcwilk.pl

