Ogród Doświadczeń w Krakowie to niezwykłe miejsce.
Jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce.
Bez względu na wiek każdy może tu stać się odkrywcą.
W Ogrodzie przygotowanych jest około 60 stanowisk eksperymentalnych, gdzie poprzez
bezpośrednie doświadczenie poznaje się prawa przyrody odczuwając je własnymi zmysłami. To
miejsce gdzie zabawa splata się z nauką, a fizyka przestaje być trudnym przedmiotem ze szkolnych
podręczników.
W Ogrodzie każdy może odkryć, że jest cząstką natury i podlega jej prawom. Harmonia ruchu
wahadła, piękno barw, wibracja dźwięków poprzez bezpośrednie doświadczanie skłaniają do refleksji
i samodzielnych poszukiwań.
Znajduje się on na obszarze 6 ha gdzie zobaczymy kilkadziesiąt urządzeń edukacyjnych.
W Parku Doświadczeń czekają na nas takie atrakcje jak : szumiące rury , tarcza Macha, trójkąty, wir
wodny, telegraf akustyczny, tarcza Newtona, trzy wahadła, wirujący cylinder, nurek kartezjusza,
oddychający prostokąt, gongi, wózki na szynach, kalejdoskop, woda w wirującej kuli, mała platforma
obrotowa , Dysk Benhama, duża platforma obrotowa, figury Lissajous, dwa równoległe zwierciadła,
dzwony rurowe, pchanie i ciągnienie skrzyni, ogniskowanie dźwięku, peryskop, pryzmat glicerynowy,
spirala, równoważnia linowa, wirujący krater , kołyska Newtona, szumiące rury, dwie sprzężone
huśtawki,
kalejdoskop
gigant,
kamienne
cymbały,
siatka
dyfrakcyjna.

Program imprezy :




Wyjazd w godzinach rannych autokaru do Krakowa,
Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń,
Powrót z Krakowa.

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem,
- opieka licencjonowanego pilota
- bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń,
- zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń z przewodnikiem,
- ubezpieczenie NNW Signal Iduna ,
- opłaty parkingowe,
- podatek VAT,
Terminy są uzależnione od możliwości dokonania rezerwacji
miejsc w Ogrodzie Doświadczeń.
Cena uzależniona jest od ilości osób.
Dla grup przewidujemy udział opiekunów Gratis.
Program jest ramowy i uzależniony jest od godziny wstępu do
Ogrodu Doświadczeń.
Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów.

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

