PARK JURAJSKO-BOTANICZNY
Celem naszego parku jest przekazywanie
wartości ekologicznych

Pakiet I
Podstawowy

Pakiet II
Rozszerzony

Pakiet III
Extra

54 zł*

64 zł*

76 zł*

W cenie bilet wstępu i 2
dodatkowe atrakcje:

W cenie bilet wstępu i 3
dodatkowe atrakcje:

W cenie bilet wstępu i 4
dodatkowe atrakcje:

- Hala 3D
- Kraina Bajek

- Hala 3D
- Kraina Bajek
- „Poszukiwacz Złota” lub „Mały
Paleontolog” (atrakcje z nagrodami)

- Hala 3D
- Kraina Bajek
- „Poszukiwacz Złota” lub „Mały
Paleontolog” (atrakcje z nagrodami)
- Zajęcia Edukacyjne (atrakcja z
pamiątką)

W cenie każdego pakietu:
Spacer z przewodnikiem Zwiedzanie wystawy geologiczno-paleontologicznej
 Folwark Kołaciński  Place zabaw zewnętrzne  Figloraj w hali namiotowej  Dino-Grota
 Odkopywanie szkieletu dinozaura
 Kropelkowo (atrakcja czynna w największe upały)
 Z wody wynurza się… niespodzianka!
_______________________________________________________
 Dmuchaniec w hali Dinowięzienie
 Aleja dinozaurowych ciekawostek
Urządzenia sprawnościowe
 Planetarium- konstelacja gwiazd w kopule
 Dino-manipulacje- urządzenia wspierające rozwój
 Muzyczna wyspa oraz wyspa rajdowiec
– atrakcje dla najmłodszych
i wiele innych…

Oferujemy również:

Cennik obiadów:
Zupa (pomidorowa z ryżem/makaronem) 10 zł/os.
II danie: nugetssy (4 szt.), frytki, surówka , napój 22 zł/os.
Zestaw obiadowy: zupa (jw.) i II danie (jw.) 29 zł/os.
Frytki 10 zł/ porcja
Ceny posiłków mogą ulec zmianie
w zależności od warunków rynkowych

OPIEKUNOWIE: jeden opiekun na 10 dzieci ma
wstęp za darmo – otrzymuje również talon na kawę
lub II danie. Dodatkowi opiekunowie płacą bilet
wstępu 37 zł/os. (nie otrzymują gratisów)

Bilet nie obejmuje gastronomii, automatów do gier obsługiwanych monetami,
foto-budki oraz pamiątek w sklepiku.

 Spacer z przewodnikiem po ścieżce mezozoicznej. Na ścieżce spotkasz naturalnej
wielkości figury dinozaurów i dowiesz się jak wyglądało ich życie. Musisz uważać, bo
czasami z wody wynurza się… niespodzianka!
 Kraina Bajek. Ścieżka edukacyjna przedstawiająca w kolorowej scenerii postaci ze znanych
i lubianych bajek. Podczas spaceru przewodnik przypomina treść bajek oraz płynące z nich
morały.
 Hala 3D. Zwiedzanie z przewodnikiem interaktywnej wystawy „Świata Prehistorii” –
przejście przez tunel z kąsającymi dinozaurami, wybuchający wulkan, gniazdo
pteranodonów oraz narodziny dinozaura.
 Gorączka Złota. W specjalnym miejscu za pomocą sit , dzieci poszukują drobinek złota. W
nagrodę za znalezione złoto otrzymują pamiątkową monetę oraz dyplom.
 Mały Paleontolog. Zabawa polega na szukaniu w piasku części szkieletu dinozaura. Za
owocne znaleziska każde dziecko otrzymuje pamiątkową figurkę dinozaura, którą zabiera ze
sobą do domu.
 Zajęcia edukacyjne. Dzieci oglądają bajkę lub prezentację multimedialną o życiu
dinozaurów. Po projekcji przeprowadzane są zajęcia plastyczne, które odbywają się w
formie edukacji ekologicznej.
 Zwiedzanie wystawy geologiczno-paleontologicznej. Poznawanie autentycznych
skamieniałości sprzed wielu milionów lat, takich jak: amonity, trylobity, gąbki, strzałki,
dodatkowo można obejrzeć ogromny okruch minerału - HALITU z kopalni soli „Kłodawa”.
 Folwark Kołaciński. Możliwość obejrzenia zabytkowych maszyn, których w dawnych
czasach używano do pracy w polu oraz stylizowanych chat krytych strzechą z trzciny, a także
kopii dawnej studni tzw. „Żurawia” do czerpania wody.
 Spacer po zabytkowym parku. W niecodziennej atmosferze zabytkowego parku można
zapoznać się z wyglądem różnych gatunków drzew, roślin oraz fauny parku.



Place zabaw dla dzieci. Na terenie parku do woli można szaleć na placach zabaw, które
przystosowane są dla dzieci w różnym wieku (od 3 do 15 lat). Figloraj w hali namiotowej jest
atrakcją ogólnie dostępną dla wszystkich dzieci znajdujących się w naszym parku.

 Odkopywanie szkieletu dinozaura. Na największym placu zabaw znajduje się
piaskownica, w której dzieci mogą bawić się odkopując lub zakopując szkielet ogromnego
dinozaura. Każde dziecko może sprawdzić jaki to dinozaur.
 Kropelkowo. Strefa mokrej zabawy (atrakcja czynna w największe upały)
Termin pobytu w DINOPARKU należy uzgodnić telefonicznie. Kolejność poszczególnych atrakcji
ustalana jest przez Park Rozrywki- harmonogram otrzymują Państwo w dniu przyjazdu

REZERWACJE DLA GRUP
Tel. 0 46/ 874 76 86 wew. 104, 117

e-mail : centrala@dino-park.pl
Kołacinek 21, 95-061 Dmosin

*Ceny mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych
W przypadkach okoliczności niezależnych od nas, które nieoczekiwanie mogą zakłócić
zwiedzanie, np.: niespodziewane przerwy w dostawie prądu, nagłe zjawiska pogodowe, jak
deszcz, wichury, trąby powietrzne, burze, lub inne awarie, kasa nie zwraca pieniędzy za
bilety. Zastrzega się prawo do wprowadzania limitów osób korzystających z poszczególnych
atrakcji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

