
                                                                                                   

        ZOO W OSTRAWIE fauna i flora na wyciągnięcie ręki

   DINOPARK z dinozaurami za pan brat 

                            
  Zoo w Ostrawie powstało w 1951 roku,gdzie pierwszymi  

                              zwierzętami w przyrodzie były :kozioł,dwie sarny i pięć bażantów.
         Ogród zoologiczny proponuje niewiarygodną podróż dla dzieci ,młodzieży i   
         dorosłych spragnionych  poznania wielu ciekawych ,egzotycznych zwierząt,ptaków,gadów i 
         przepięknych ryb.
        Dodatkowo zobaczymy zwierzęta na farmie,znajome nam wszystkim kozy,owce,krowy,świnie,króliki 
        i świnki morskie. Aktywnie spędzając czas w licznych parkach ,na placach zabaw będziemy obserwować 
        przyrodę. A po wielu niezapomnianych wrażeniach możemy się wzmocnić i nabrać energii w
        zoorestauracjach.

   DinoPark 
                 Dinozaury (straszny jaszczur)żyły miliony lat temu na Ziemi. Były bardzo zróżnicowane od wielkości
                 kurczaka do prawie 30 metrowych gadów. Dzielimy je na mięsożerne i roślinożerne, różniły się 
                 kształtami i wymiarami -każdy gatunek był przystosowany do własnego trybu życia.
                 Choć dinozaury już wymarły ,w Dinoparku możemy podziwiać je w naturalnych rozmiarach i w zbliżonym 
                 środowisku jakim żyły.

   
    Program imprezy:
   7.00 Wyjazd w kierunku Ostrawy. Przyjazd do Ogrodu Zoologicznego ok. godz. 9.00 
    Zwiedzanie ogrodu zoologicznego ,podczas spaceru możemy zaobserwować opiekunów ,którzy karmią
    egzotyczne zwierzęta ,podpatrzeć ich środowisko w którym żyją a także uchwycić niezapomniane zdjęcia.
    Podczas zwiedzania będziemy mogli skorzystać z bogatej oferty zoorestauracji i odpocząć ,przed 
    kolejnym punktem imprezy jakim jest Dinopark.
    Ok. godz.12.30 wyjeżdżamy w kierunku Dinoparku .
    Zwiedzanie Dinoparku ,wyjątkowym projektem całego parku będzie prezentacja artefaktów ery 
    proterozoicznej ,paleozoicznej i mezozoicznej. Zobaczymy seans filmowy w 3 D  na terenie Dinoparku .
    Na dużej połaci powierzchni rozciąga się przepiękny widok na dawną krainę dinozaurów ,gdzie możemy 
    swobodnie spacerować i podziwiać niebotycznych rozmiarów gady.
    Po wyczerpującym dniu pełnym wrażeń odwiedzimy Dino Cafe o raz Dino Grill ,ażeby posilić się przed
    powrotem do domu.
    Wyjazd z Ostrawy ok. godz. 16.30, powrót planowany na godzi:19.30 .

           Świadczenia zawarte w cenie :
           - przejazd autokarem ,
           - ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
           - wstęp do Parku Zoologicznego ,
           - wstęp do DinoParku,
           - opłaty parkingowe na terenie Parku Zoologicznego,
           - opieka licencjonowanego pilota,
           - podatek VAT, 

           Cena nie zawiera:
           -zalecane kieszonkowe ok 150 CZK, 

            Ceny uzależnione są od ilości osób.
            Dla grup przewidujemy udział opiekunów Gratis.         

                                       
                                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY                                                


