Krasiejów-Miejsce fantastycznej przygody.
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie tworzą dwa podmioty: JuraPark, gdzie można odkrywać tajemnicze losy dinozaurów oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka – interaktywne muzeum prowadzące narrację o niezwykłych losach ludzkości i wykorzystujące nowoczesne technologie głównie do opowiadania o naszej prehistorii. Park opowiada niezwykłe losy naszej planety
– od jej prapoczątków, poprzez spotkanie z silesaurem odnalezionym właśnie
w
Krasiejowie aż po współczesność.




Przekraczając próg Parku Nauki i Ewolucji Człowieka decydujecie się na uczestniczenie w niezwykłym zdarzeniu. Staniecie się świadkami fascynujących przemian i dołączycie do wybranego grona podróżników w czasie. Wasza przygoda zacznie się 66 milionów lat temu.
Technologia cyfrowa i rzeczywistość fizyczna zmieszane tutaj są w takim stopniu, że
będziecie mieli trudność w ich odróżnieniu. Czasem może aż zakręcić się w głowie
Przygotujcie się na sporą masę doznań i zastrzyk ogromnej wiedzy o nas samych.
JuraPark Krasiejów, będący najmłodszą z trzech placówek znanych w Polsce pod nazwą
JuraPark, zajmuje obszar ok. 40 ha. Jest to obecnie jeden z największych tego typu
parków tematycznych w Europie.
To moc atrakcji, gdzie czekają na Was m.in. ścieżka edukacyjna, gdzie czekają
realistycznie odtworzone modele dinozaurów, zaobserwujemy jak żyły, czym się odżywiał
i jak wyglądały.
Przejdziecie do pawilonu muzealnego, następnie przeniesiecie się do krainy dinozaurów
w pawilonie Paleontologicznym, który przedstawia największe w Europie skamieniałości
płazów i gadów, które podziwiać będziemy przez szklaną podłogę.
Wejdziecie do Tunelu Czasu, gdzie zobaczycie historię Powstania Wszechświata.
W niezwykłej Kapsule Czasu odkryjecie kolejne etapy kształtowania się życia na Ziemi.
Czeka na Was również ogromny Plac Zabaw i Park Rozrywki z Małpim Gajem, Statkiem
Pirackim oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Program imprezy :




Wyjazd.
Korzystanie z atrakcji kompleksu Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
Wyjazd autokarem z Krasiejowa ok. 17:00 godziny.

Świadczenia zawarte w cenie: -przejazd autokarem, - opieką pracownika Biura Podróży ABC
WILK gwarantująca realizację proponowanego programu, -bilety wstępu do Kompleksu Parku
Nauki i Rozrywki (zarówno do Parku Ewolucji jak i JuraParku) obejmuje, oprowadzanie przez
przewodnika» ścieżkę dydaktyczną z placami zabaw,» KINO 5D » Tunel Czasu,» Pawilon
Muzealny, » Park Rozrywki (z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monety (żetonu),- podatek VAT,

Cena za osobę;
terminu.

do uzgodnienia, dostosowana do wybranego programu, ilości osób i

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.
Za dodatkową opłatą. Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów tematycznych do wyboru:
paleontologiczne, plastyczno-paleontologiczne, płukanie złota lub lekcji muzealnej.

Organizatorem jest firma Biuro Podróży 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, biuroabcwilk@gmail.com , www.abcwilk.pl

