Ogród Doświadczeń w Krakowie to niezwykłe miejsce.
Jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce.
Bez względu na wiek każdy może tu stać się odkrywcą.
Jest to miejsce gdzie każde doświadczenie można dotknąć,
wypróbować po prostu uczyć się bawiąc!
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.
Ogród 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 porannych autokaru z parkingu przy szkole,
Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń,
Powrót na parking przy szkole.

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem,
- bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń,
- zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń z przewodnikiem,
- opieką pracownika Biura Podróży ABC WILK gwarantująca realizację proponowanego programu,
- ubezpieczenie NNW Signal Iduna ,
- podatek VAT,
Terminy są uzależnione od możliwości dokonania rezerwacji miejsc w Ogrodzie
Doświadczeń. Obiekt sezonowy czynny kwiecień – październik.
Cena uzależniona jest od ilości osób.
Dla grup przewidujemy udział dwóch opiekunów Gratis.
Program jest ramowy i uzależniony jest od godziny wstępu do Ogrodu Doświadczeń można
połączyć ze zwiedzaniem m.in. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum
Inżynierii Miejskiej lub zwiedzaniem Krakowa z Fabułą.

Cena za osobę;
do uzgodnienia, dostosowana do wybranego programu, ilości osób i terminu.

Atrakcje dodatkowo płatne:
Żyroskop, zorbing, bungee trampolina.

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

