Ogrodzieniec + Góra Birów + Rodzinny park rozrywki
Wyjazd pociągiem do Zawiercia. Przesiadka na autobus .Przyjazd do Ogrodzieńca
Zwiedzanie największego i najlepiej zachowanego zamku na Jurze dominującego na Szlaku Orlich
Gniazd.
Podzamcze z ciekawymi formacjami skalnymi m. in skalny Wielbłąd, Niedźwiedź, Dwie Siostry.
Na zamku salę tortur, zamkowa kuchnia, prywatne izby dawnych właścicieli, biblioteki, wieża
widokowa, izby rycerskie, Muzeum Zamkowe, Zbrojownia i Skarbiec.
Zwiedzanie Góry Birów – starego drewnianego grodu, zwieńczonego licznymi ostańcami
skalnymi .
Dodatkową atrakcję stanowi „Rodzinny park rozrywki” położony u podnóża
wzgórza zamkowego.
Kompleks składa się z 5 atrakcji:
- Park Miniatur
to prawdziwa gratka dla dużych i małych podróżników! To wyprawa po Szlaku Orlich Gniazd,
który rozciąga się od Krakowa aż po Częstochowę. Tutaj możemy zobaczyć jak wyglądały zamki
jurajskie za czasów swej największej świetności. Makiety zamków odtworzone zostały zgodnie z
prawdą historyczną, a samo ich wykonanie poprzedziły wielomiesięczne poszukiwania i
opracowywania dokumentacji. Wszystkie budowle wykonane są w skali 1:25. W parku można
zobaczyć także repliki machin oblężniczych z okresu średniowiecza m. in. katapultę oraz balistę.
-Park Doświadczeń Fizycznych
na terenie Parku znajduje się 40 urządzeń, które tłumaczą działanie podstawowych praw fizyki –
Kołyska Newtona, Kolorowy krater, Wirująca Kula, Wir Wodny to tylko niektóre z urządzeń, które
przenoszą nas do świata odkryć i eksperymentów. Dla odważnych przygotowano Symulator Lotu,
dzięki któremu można na własnej skórze poczuć co czuje pilot podczas powietrznych manewrów.
Fizyka nie musi być nudna – po wizycie w parku z pewnością to potwierdzicie!
- Dom Legend i Strachów
wizyta w tym miejscu przeniesie nas w świat legend i baśni, z których słynie Jura Krakowsko Częstochowską. To możliwość spotkania oko w oko z potężnym czarnym psem, białą damą,
potężnymi nietoperzami. Przekonamy się osobiście jak straszne są postacie przedstawiające
wydarzenia, które wg wielu tajemniczych opowieści - wydarzyły się naprawdę.
- Tor saneczkowy
letni tor saneczkowy to dobra zabawa, emocje i adrenalina. Nie ma znaczenia ile ma się lat, czy jest
się dziewczyną czy chłopakiem – ta atrakcja z pewnością spełni oczekiwania każdego!
-Park Rozrywki
to miejsce stworzone dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Tutaj znajdziemy takie
atrakcje jak dmuchany zamek (jeden z największych w Polsce), Karuzela Wiedeńska, Zamek
Rycerski oraz huśtawki i zjeżdżalnie. Wszystkie atrakcje doskonale komponują się z otaczającym je
krajobrazem dzięki czemu mamy wrażenie, że znajdujemy się w krainie średniowiecza, zamków i
rycerstwa. Super zabawa gwarantowana!
Po zwiedzaniu możliwość zamówienia ogniska w ciekawej scenerii.

Powrót w późnych godzinach popołudniowych .

Cena: od 58 zł
Koszty programowe - bilet wstępu : 15-70-zł/os w zależności od wybranego programu
Warianty cen :
40 uczestników + 35 uczestników + 30 uczestników + 25 uczestników + 20 uczestników + 2
4 opiekunów
3 opiekunów
3 opiekunów
2 opiekunów
opiekunów
58 zł/os

60 zł/os

62 zł/os

64 zł/os

69 zł/os

CENA dotyczy sezonu wycieczkowego 2018, wyjazdów z Bielska-Białej, Czechowic Dziedzic,
Pszczyny, i innych miejscowości ( dojazd do jednej z w/w stacji PKP dodatkowo płatny) . Dla
mniejszych grup oraz wycieczek organizowanych dla klientów z innych miast i regionów
sporządzana jest indywidualna kalkulacja. Opiekunowie grup szkolnych uczestniczą w wycieczkach
nieodpłatnie.
ZAPLANUJ NA TEJ TRASIE LEKCJĘ W TERENIE Z INTERESUJACEGO CIEBIE
PRZEDMIOTU!
WYBIERZ - ZOBACZ:
http://www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/edukacyjne.html

