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PARK ROZRYWKI ZATORLAND  
W ZATORZE WOJ. MAŁOPOLSKIE

Poczuj na własnej skórze oddech prawdziwego dinozaura! Jeśli jesteś 
na tyle odważny i nie boisz się wyzwań, stań oko w oko z największym 
drapieżnikiem wszech czasów! Park Dinozaurów, Park Mitologii, Park 
Owadów, Park Bajek i Wodnych Stworzeń  – kompleks parków dostęp-
nych dla Ciebie w jednym miejscu!

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji!

Oprócz gwarantowanej, całodziennej rozrywki dostarczymy Wam sporej dawki 
wiedzy przedstawionej w przystępny i ciekawy sposób. Zwiedzanie Parku Dino-
zaurów nie kończy się na podziwianiu naturalnej wielkości prehistorycz-
nych zwierząt. Podążając wzdłuż ścieżki edukacyjnej tra�cie do tajemniczego 
miejsca jakim jest Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, gdzie oprócz szkie-
letów dinozaurów, zobaczycie niezwykłe okazy skał magmowych, osadowych  
i metamor�cznych.

W krainę relaksu przeniesie Was Park Mitologii położony nad jeziorem, na 
którym tańczą fontanny w otoczeniu bajecznego ogrodu. Podczas rejsu 
łódką przeniesiecie się w otoczenie bogów, herosów i bohaterów z mitologii 
greckiej. Poza koniem trojańskim, który pomógł Agamemnonowi w zdoby-
ciu miasta, wejdziecie również do labiryntu Minotaura, z którego wyjście nie 
okaże się wcale takie proste!

NOWOŚCI!!! Dinocoaster, diabelski młyn czy karuzela słoniki - wybór należy 
do WAS!

Jeśli dysponujesz jeszcze wolną chwilą zapraszamy Cię do Parku Bajek 
i Wodnych Stworzeń! Można tutaj zobaczyć naturalnej wielkości makiety 
stworzeń morskich – niektóre mierzą nawet 7 metrów! Maszerując wzdłuż 
ścieżki, możesz odwiedzić domki z bohaterów z bajek m.in. Królewny Śnieżki 
wraz z Siedmioma Krasnoludkami, Kopciuszka, a także spotkać Kota w Butach, 
Brzydkie Kaczątko czy Czerwonego Kapturka.

To jeszcze nie koniec! Czy zawsze byliście ciekawi świata mikroskopijnego? 
Od dzisiaj nie musicie go oglądać przez lupę! W Parku Owadów zobaczycie 
gigantyczne okazy stworzeń, które ciężko dostrzec gołym okiem.

Na koniec „wisienka na torcie”. Zapraszamy do pierwszego w Polsce Kina 360° 
3D. W ramach seansu proponujemy Wam „BEE MUSICAL czyli pszczółki roz-
rabiają” - to kino efektów, gra kolorów i dźwięku w trójwymiarze, na ekranie 
otaczającym widza ze wszystkich stron.

W sezonie zimowym swoje podwoje otwiera Park Św. Mikołaja w Krainie 
Bajek. Ta magiczna kraina, którą oświetla 3 mln światełek, może poszczycić 
się paradą bajkowych postaci oraz możliwością spotkania ze Świętym Miko-
łajem!

Parkach Rozrywki Zatorland musicie mieć wiele sił, ponieważ dawka atrakcji 
może pochłonąć cały dzień. Dlatego pomiędzy Parkami możecie bezpłatnie 
przemieszcza się ciuchcią turystyczną, a na obiad skosztować przysmaków 
w Karczmie River Park, znajdującej się na terenie kompleksu.

Uwaga! Zabierz dobry humor. Resztę zapewniają Parki Rozrywki Zatorland.

KONTAKT: ZATORLAND • Parkowa 7 – 8, 32-640 Zator • informacje: 667 – 979 -220 • rezerwacje (dla grup): 601- 858 – 851 

www.zatorland.pl • rezerwacje@zatorland.pl

Jeśli jesteś 
największym 

największy w Polsce  

park ruchomych 

dinozaurów
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KONTAKT ORAZ REZERWACJE: 
Tel. 608 628 732 lub 18 27 50 121 • pensjonat@wolski.pl  • www.jezioroczorsztynskie.com

Jedną z atrakcji 
Pienin jest nie-
dawno powstałe 
jezioro Czorsztyńskie. 
Znajduje się ono nad 
zalanym korytem rzeki 
Dunajec. Pod wodą znalazły 
się takie znane miejscowości jak 
Czorsztyn część wioski Niedzica czy 
Stare Maniowy. 

W trosce o uatrakcyjnienie pobytu tury-
stów w Pieninach �rma „Żegluga i Tury-
styka” przygotowała niezwykłą atrakcję: rejs 
po Jeziorze Czorsztyńskim. Rejsy odbywają 
się statkiem o nazwie „Harnaś” na którego pokładzie 
mieści się 130 osób. Rejs po Jeziorze Czorsztyńskim 
rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa około 50 min. Na 
statku „Harnaś” znajdują się dwa pokłady słoneczno-wido-
kowe kawiarnia oraz lektor, który opowiada historię powsta-
nia jeziora.

Przystań znajduje się u stóp zamku Dunajec w miejscowości Niedzica, 
z którego prowadzi bezpośrednio na przystań ścieżka spacerowa. 
Podczas spaceru „na wodzie” można podziwać góry, zaporę wodną ZEW 
Niedzica, zamek Czorsztyn, zamek Niedzica oraz skansen Czorsztyński.

Grupy szkolne: Opiekun płynie gratis (1 osoba na 10 uczestników)

Zapraszamy w Pieniny  
nad Jezioro Czorsztynskie  
na rejsy statkami 
nad Jezioro Czorsztynskie 

Park linowy „Złota Grań” położony jest na szczycie Gubałówki, 60m od górnej stacji kolei lino-
wo-terenowej PKL w Zakopanem. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek  dla każdego. 
To również świetne miejsce na imprezy integracyjne dla �rm.
 
„Złota Grań” to jeden z największych parków w Małopolsce! Posiada 7 tras na różnych stop-
niach trudności, ponad 100 przeszkód i oraz 700 m zjazdu na tyrolkach, 16 metrowy pal 
oraz ściankę wspinaczkową. Dzięki specjalnie przygotowanej trasie dla najmłodszych nasz 
park może stać się placem zabaw dla dzieci.
 
Uzupełnieniem oferty jest Painball oraz strzelnica. Specjalnie zbudowany tor gwarantuje 
świetną zabawę oraz niezapomniane wrażenia. Nasz park to atrakcje w Zakopanem latem 
i nie tylko.

Dodatkowo: Możliwość wynajęcia Parku Linowego na wyłączność!
Zniżki dla grup zorganizowanych!

Gwarantujemy dużą  
dawkę adrenaliny!

tel. 604 301 605 
602 191 305

www.park-linowy.com.pl

Gwarantujemy dużą 

Park linowy ”Złota Grań”

Idealne miejsce na aktywny  

wypoczynek dla całej rodziny

Park 
Rozrywki

Park Linowy
Park Miniatur

Interaktywne kino 
Paintball laserowy

Planetarium
i wiele innych!

NAJWIĘCEJ 
ATRAKCJI NA 

PODHALU

ul. Widokowa 5, 34-441 Niedzica 
Gmina Niedzca, Małopolska 
Informacja i rezerwacja:

Rodzinny Park Rozrywki Spiska Kraina 
to miejsce, w którym radość i dobra 

zabawa nie znają limitu wieku! 
To przestrzeń w Niedzicy, 
gdzie rozrywka i edukacja 
spotykają się w jednym punk-

cie. Punkcie, który 
musisz odwiedzić 

z rodziną i przy-
jaciółmi!

tel. +48 18 307 00 07 
kom: +48 733 111 118 

mail: biuro@spiskakraina.pl www.spiskakraina.pl
Specjalne pakiety dla grup zorganizowanych!
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www.park-przygody-gubalowka.pl
Szczegóły i rezerwacje:

Telefon: +48 880 750 339 • info@park-przygody-gubalowka.pl

Planujecie wyjazd do Zakopanego?  
Odwiedź park przygody Adventure!

Park Linowy

Tyrolka  

350 m Skok z wieży

Zorbing

Paintball

Strzelanie  

z łuku
Ścianka  

wspinaczkowa

Zamek Międzylesie

Zapraszamy do 700 letniego zespołu 
zamkowo-płacowego w Międzylesiu 
(jednego z największych w Polsce), 
położonego 7 km od czeskiej granicy, 
w którym oferujemy: 
•	 ścieżkę edukacyjną przygotowaną 

specjalnie dla młodzieży opowiadającą 
o czterech najciekawszych okresach 
w dziejach Zamku, Kotliny Kłodzkiej 
i Śląska.  W całości zrobiona jest 
w formie gry, która jest dopasowana 

Plac Wolności 42, 57-530 Międzylesie 
tel. kom.: 665 00 00 55, tel. kom. 2: 796 00 00 55, e-mail: info@zamekmiedzylesie.pl 

www.zamekmiedzylesie.pl

do wieku uczestników. Ścieżka jest 
umiejscowiona w zamku, który był 
świadkiem prawie całej opowiadanej 
historii. Można wejść na średniowieczną 
wieżę, w której więzieni byli bohaterowie 
historii, zobaczyć renesansową 
spiżarnię, z której korzystali kucharze na 
przestrzeni wieków czy przespacerować 
się barokową klatką paradną, po której 
chodzili kolejni władcy tego zamku,

•	 kryminalną grę zamkową z podziałem 
na role (dla starszej młodzieży),

•	 grę typu escape (ucieczkę z Czarnej 
Wieży), 

•	 do	dyspozycji	gości	jest	m.in.	
przestronny dziedziniec do gier 
i zabaw średniowiecznych (np. 
mały John, pijany kat, spacer trolla, 
„narty czteroosobowe”),

•	 restauracja dla 120 osób, 2 sale 
myśliwskie, 2 sale konferenyjne  
i noclegi dla 58 osób oraz wiele 
innych atrakcji.

Zachęcamy do bezpośredniego 
kontaktu w celu przygotowania 
szczegółowej oferty opartej o Państwa 
preferencje, oczekiwania oraz budżet. 
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RAJDY 
OBOZY 
ZJAZDY 
WYCIECZKI 
ZIMOWISKA 
KOLONIE 
PLENERY
SZKOLENIA
WESELA 
WARSZTATY 
ZGRUPOWANIA 
KONFERENCJE  
WYPOCZYNEK  
INDYWIDUALNY    

MASYW ŚNIEŻNIKA GÓRY BIALSKIE

www.stronie.pl                 it.kultura@stronie.pl • (+48) 74 814 32 05 (pn – pt 8-16, sb 9-13)

GÓRY ZŁOTE 
Gmina Stronie Śląskie należy na najbardziej zalesionych w kraju, a jej górskie krajobrazy urzekają o każdej porze 
roku. Nad okolicą wznosi się Śnieżnik (1425 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskich Sudetów Wschodnich. Cisza 
i bliskość przyrody sprzyjają twórczym działaniom, edukacji przyrodniczej i odpoczynkowi, a góry motywują do 
aktywności i podejmowania sportowych wyzwań.
W okolicy działa wiele ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, 
domków i pokoi na wynajem, specjalizujących się w obsłudze grup lub gości indywidualnych. Bez trudu znaj-
dziecie Państwo obiekt z atrakcyjną ofertą cenową. Gestorzy bazy turystycznej oraz pracownicy informacji tury-
stycznej w Stroniu Śląskim z przyjemnością pomogą Państwu w zaplanowaniu pobytu. Zapraszamy!

kilkaset kilometrów oznakowanych  •	
szlaków pieszych i rowerowych, 
z możliwością poznania czeskiej  
strony gór
galeria druku artystycznego,  •	
obserwatorium nietoperzy  
i ogród japoński przy Wapienniku  
„Łaskawy Kamień”
kolej linowa na Czarną Górę  •	
i najdłuższa w Polsce zjeżdżalnia 
grawitacyjna „Czarna Żmija”  
w Siennej
podziemne trasy turystyczne oraz •	
ekstremalne w Jaskini Niedźwiedziej i Starej 
Kopalni Uranu w Kletnie
ośrodki narciarskie i ratrakowany szlak •	
narciarstwa biegowego
korty tenisowe, kryta pływalnia, park linowy, •	
ośrodek jeździecki
wieże widokowe na Czarnej Górze i Czernicy•	
zalew z kąpieliskiem i sprzętem wodnym•	
zajęcia przyrodnicze, warsztaty geologiczne •	
i artystyczne
muzea skalnych osobliwości •	
huta szkła kryształowego•	
łowiska pstrąga•	

www.stronie.pl                 it.kultura@stronie.pl • (+48) 74 814 32 05 (pn – pt 8-16, sb 9-13)

Zamów bezpłatną mapę, wysyłając swój adres pocztowy na: strategia@stronie.pl

Zawada na tle Śnieżnika

Widok z Łyśca (Góry Bialskie) na Stronie Śląskie

Jaskinia Niedźwiedzia

Masyw Śnieżnika

Stroński Park Aktywności  
Jaskinia Niedźwiedzia

ZIELONE SZKOŁY - OBOZY SPORTOWE - WYCIECZKI SZKOLNE - ZIMOWISKA - OBOZY INTEGRACYJNE

Stroński Park Aktywności

Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie

www.jaskinianiedzwiedzia.pl

www.basen.stronie.pl

www.zalew.stronie.pl

tel. 74 814 16 04

biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

ZAPRASZAMY DO NASZYCH OBIEKTÓW 

W STRONIU ŚLĄSKIM I NAD ZALEWEM 

W STAREJ MORAWIE

OFERUJEMY

- DUŻĄ HALE SPORTOWĄ

- KRYTĄ PŁYWALNIE

- SIŁOWNIE

- ODNOWĘ BIOLOGICZNĄ

- BOISKA LEKKOATLETYCZNE

- NOCLEGI

- KĄPIELISKO W STAREJ MORAWIE –Piaszczysta 

plaża, wypożyczalnia sprzętów wodnych, 

- JASKINIĘ NIEDŹWIEDZIĄ W KLETNIE

DODATKOWE ATRAKCJE, KTÓRE 

MOŻEMY DLA CIEBIE PRZYGOTOWAĆ: 

- ZWIEDZANIE: SZTOLNI FLUORYTOWEJ 

STAREJ KOPALNI URANU, MUZEUM 

ZIEMI, KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM 

STOKU, HUTY SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO 

„Violetta”

- OŚRODKI NARCIARSKIE: „CZARNA 

GÓRA” , „KAMIENICA”

- PARK LINOWY, MINI GOLF.

- GÓRSKIE SZLAKI ROWEROWE 

I PIESZE

- SZLAKI NARCIARSTWA 

BIEGOWEGO

- KURSY NARCIARSKIE 

- SPŁYWY PONTONOWE

- I WIELE INNYCH NA TERENIE 

CAŁEJ KOTLINY KŁODZKIEJ

OFERTY PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNIE W RAMACH BOGATEJ GAMY ATRAKCJI

STWÓRZ WŁASNY PAKIET  WYBIERZ ATRAKCJE KTÓRE ITERESUJA CIĘ NAJBARDZIEJ A MY ZROBIMY RESZTĘ ZA CIEBIE 

PRZYKŁDOWE PAKIETY:

1. EKOLOGICZNO –GEOLOGICZNY

- NOCLEGI, ZWIEDZANIE  JASKINI NIEDZWIEDZIEJ, KOPALNI 

URANU, KOPALNI ZŁOTA ,HUTY SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO, 

PRELEKCJA EKOLOGICZNA, WYCIECZKA NA ŚNIEŻNIK, WJAZD 

NA CZARNA GÓRĘ

2. SPORTOWO- REKREACYJNY

- NOCLEGI, ZAJĘCIA NA: HALI SPORTOWEJ, KRYTEJ PŁYWALNI, 

BOISKACH LEKKOATLETYCZNYCH.

- ZWIEDZANIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ.
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AKTYWNE FERIE
NA  CZARNEJ GÓRZE

Ponad

10 km  
tras narciarskich o różnym stopniu  

trudności

Najszybsza w 
Polsce 

6-osobowa 
kolej linowa

Ponad

100
instruktorów

Cza Zadzwoń lub napisz i zapytaj o indywidualną ofertę

 + 48 74 884 34 00 rezerwacja@czarnagora.plwww.czarnagoraresort.pl

Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie

Kryty
basen

Najdłuższa w 

Polsce 

zjeżdżalnia 

grawitacyjna

Blisko

1000
miejsc 

noclegowych

Gra typu Exit Room na żywo!

Spróbuj wydostać się w mniej 
niż 60 minut!

Znajdź sposób, rozwiąż zawiłe 
zagadki...

Proponujemy Państwu zabawę pole-
gającą na wyjściu z pokoju w mniej niż 
60 minut. Każdy z nich, jest opowieścią, 
której jesteście głównymi bohaterami, 
gdzie musicie wykazać się sprytem, spo-
strzegawczością, logicznym myśleniem 
i przede wszystkim działać zespołowo.

Witamy w świecie Ski-Raft!
Rezerwacje tel. 725 300 303 lub kontakt@ski-raft.pl

www.ski-raft.pl

SPŁYWY PONTONOWE
Bajkowe widoki na przygodę... Przygoda piękna z natury!

Spływy pontonowe Przełomem Bardzkim to wyprawa 
pięcioma meandrami Nysy Kłodzkiej. Popłynięcie 
pradawną doliną, pomiędzy kolorowymi łąkami 

i wysokimi skałami otulonymi rozśpiewanym 
lasem, który od stuleci porasta zbocza gór 
Bardzkich. Oprócz zachwycających widoków, 

będziecie mogli zrobić zdjęcia fascynującym 
mieszkańcom tej pięknej okolicy – czaplom, 
perkozom, sarnom i... dzikom! A komu dopi-

sze szczęście, może zobaczy mu�ona!

Idealna forma spędzenia czasu dla dzieci, 
młodzieży oraz grup zorganizowanych!

Szkolimy Was z zakresu bezpieczeństwa 
i technik pływania pontonem/kajakiem

Zadzwoń i zarezerwuj termin spływu pod 
nr 725 300 300

Wypocznij na spływach pontonowych! Zre-
laksuj się na naszej przystani!

A gdy zgłodniejesz zaserwujemy Ci świeżego 
pstrąga!

Fascynująca wyprawa prawdawną doliną...
Wycieczka szkolna inna niż zawsze...

od 28 zł do 35 zł od osoby*
*Cena obejmuje opiekę na wodzie, ubezpieczenie, cena nie obejmuje trans-

feru na trasie spływu.
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Mamy zaszczyt zaprosić Was do odwiedze-
nia największej atrakcji turystycznej ziemi 
Noworudzkiej – Turystycznej Kopalni Węgla 
w Nowej Rudzie. Dziesiątki autentycznych 
eksponatów górniczych w naszym muzeum 
wystawiliśmy specjalnie dla Was, a po obej-
rzeniu i zapoznaniu się z historią zapraszamy 
do autentycznej kopalnianej sztolni gdzie 
zobaczycie maszyny i specjalne ekspozy-
cje. Na zakończenie wyjedziecie spod ziemi 
autentyczną górniczą kolejką! A to nie koniec 
atrakcji bo czekają Was jeszcze:

Strzelanie z łuku do celu•	
Wystawa modeli samochodów•	
Wycieczki geologiczne•	
Strzelanie z paintballu do celu•	

Polecamy również Karczmę w której można 
zjeść pyszne posiłki lub miejsce do zorga-
nizowania pikników z grillem pod chmurką 
(dla każdej grupy zorganizowanej), a także 
sklepiki z minerałami i pamiątkami.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Na tropach prehistorii
Przez dziesiątki lat z pod ziemi górnicy wydo-
bywali urobek usypując z niego ogromną 
górę. Skały i kamienie wydobyte z czeluści 
kopalni noszą ślady prehistorii. Zajęcia pro-
wadzone są na pobliskiej hałdzie dawnej 
kopalni węgla „PIAST”. Tam pod okiem 
doświadczonego geologa ich uczestnicy 
mogą zbierać skamieniałości roślin karboń-
skich (skrzypy, widłaki, paprocie) sprzed 
około 300 milionów lat.
Pragniemy nadmienić, że takie wycieczki 
geologiczne, prowadzimy już od pięciu lat. 
Dotychczas były one jednak organizowane 
wyłącznie na specjalne zamówienie dla zie-
lonych szkół. Bardzo pozytywne opinie oraz 
rosnące zainteresowanie tymi wycieczkami 
sprawiły, że od bieżącego roku postanowi-
liśmy udostępnić naszą ofertę również dla 
szkół, biur turystycznych i turystów indywi-
dualnych.

Wycieczki geologiczne „Na Tropach Prehistorii” 
będą organizowane codziennie w okresie od 
marca do listopada.
Koszt Wycieczki wynosi 150 złotych z VAT od 
grupy do 50 osób.
Przy grupach powyżej pięćdziesięciu osób prze-
bieg i koszt wycieczek należy uzgodnić z organi-
zatorem. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie 
terminów.
Czas trwania wycieczki około 1,5 godziny.
 
Zabawa w Agenta
Grupa podzielona na drużyny ma za zadanie 
głęboko pod ziemią rozwiązać kilka zadań. 
Uczestnicy przerzucają węgiel, pokonują trasę 
ekstremalną, szukają w ciemnościach górniczych 
marek oraz wykonują inne prace. Za każde 
wykonane zadanie otrzymuje się węgielki, 
które potem można wymienić na nagrody u 
ducha kopalni – Skarbnika. Jest o co walczyć!
Poza częścią podziemną odbywa się także zwie-
dzanie muzeum i sal wystawowych.
Koszt za osobę: 25 zł
Czas zabawy: około 2 godziny

Górnik i ja.
Niesamowite spotkanie z prawdziwym górni-
kiem KWK Nowa Ruda w stroju galowym, który 
opowiada o ciężkiej pracy w kopalni. Spotkanie 

zakończone pasowaniem ochotników na 
górników i przyjęciem ich do braci górniczej. 
W programie również: zwiedzanie kopalni, 
przejazd kolejką, zwiedzanie wystawy modeli 
samochodów.
Koszt za osobę: 17 zł
Czas zabawy: około 2 godziny

Witaj przygodo!
Wszystkie najlepsze atrakcje łączymy w jedną 
mega zabawę gwarantującą najlepsze prze-
życia i szeroki uśmiech na twarzach.
W programie: Zabawa w Agenta, jazda 
konna, strzelanie z łuku lub paintballu do 
celu. 
Po dobrej zabawie zapraszamy na nasze 
miejsce piknikowe, gdzie można usmażyć 
kiełbaski. 
Koszt za osobę: 45 zł
Czas zabawy: około 4 godziny

Na miejscu istnieje także możliwość zor-
ganizowania dla grupy, po wcześniejszym 
zamówieniu, gorącego posiłku (obiady) lub 
w formie pikniku ogniska z kiełbaskami.
Rezerwacji można dokonać  
pod nr telefonu: 748 727 911  
w godzinach 9-17.
www.kopalnia-muzeum.pl

Twierdza Srebrna Góra
Największa górska twierdza w Europie!

Oferta dla szkół oraz grup zorganizowanych

www.forty.pl

Gra Terenowa
(dla grup dzieci i młodzieży  
po wcześniejszej rezerwacji) 

Grupa powinna liczyć od 20 do 40 osób. 
Uczestnicy podczas co najmniej 3 godzinnej 
zabawy na twierdzy przeniosą się w realia 
Europy okresu wojen napoleońskich. 
Oferta dla dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 
Dla młodzieży licealnej w grze zwiększamy ele-
menty okresu wojen napoleońskich. Uczestnicy 
gry zostaną podzieleni na dwa obozy: francu-
sko-polski i koalicji antyfrancuskiej, które między 
sobą będą rywalizować w wykonywanych zada-
niach. Zostaną odegrane bitwy, potyczki i zada-
nia terenowe. Każda osoba będzie odgrywać 
rolę przypisanej jej postaci historycznej. 
W programie: 

zabawy zręcznościowe i zadania logiczne •	
rozgrywane pomiędzy dwiema rywalizują-
cymi ze sobą drużynami, na które zostanie 
podzielona wcześniej grupa; 
zwiedzanie Twierdzy połączone z poszuki-•	
waniem ukrytego skarbu;
prezentacja broni czarnoprochowej;•	
pokaz wystrzału z repliki XVIII w. armaty;•	
zwiedzanie tarasu widokowego; •	
ognisko z kiełbaskami; •	

Cena: 30 zł od uczestnika gry. minimum 20 os. 
Czas realizacji programu - 3 godz. 
W wersji z ogniskiem: Cena: 44 zł / osoba Czas: 
4 godz. 

Pakiet Armata
(dla grup zorganizowanych po wcześniej-

szej rezerwacji, minimalna wymagana 
liczba uczstników: 20 osób) 

Pakiet obejmuje: 
wejście na Bastion Miejski połączone z poka-•	
zem ładowania i strzału z repliki XVIII w. 
armaty; 
zwiedzanie części naziemnych twierdzy, •	
w tym: Bastion Dolny, Brama Orła, korytarz 
z niszami strzeleckimi, dziedziniec, korona 
Donjonu z punktami widokowymi; 
trasa podstawowa w kondygnacji parterowej •	
(kazamaty z galerią zdjęć); 
mini muzeum z wystawą kul armatnich, •	
makietą twierdzy i reliktami związanymi 
z górnictwem srebra w Srebrnej Górze; 
podziemna kazamata z 64 metrową studnią •	
drążoną w skale; 
omówienie zasady działania broni czarno-•	
prochowej zakończone pokazowym strzałem 
z pistoletu kapiszonowego lub muszkietu. 

Po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem 
indywidualne wejście na koronę Donjonu (taras 
widokowy). 
Ceny: bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 16 zł 
(uczniowie, studenci, emeryci, renciści) 

Mega Zwiedzanie
To doskonała oferta zwiedzania atrakcji Srebr-
nej Góry i zgłębiania jej historii, dlatego stanowi 
naszą propozycję jednodniowej wycieczki dla 
wszystkich grup wiekowych. 
Pakiet obejmuje: 

spacer szlakiem kolejki sowiogórskiej •	
(ścieżka dydaktyczna prowadząca przez 
spektakularne 30 metrowe, ceglane wia-
dukty, punkty widokowe i Sztolnie Samot-
nika); 
strzelanie z łuku do celu; •	
przejazd kolejką Fort-Fan-Ekspress z oko-•	
licy Wiaduktu Żdanowskiego na Twierdzę 
Srebrna Góra;     ognisko z kiełbaskami na 
Bastionie Miejskim;     kompleksowe zwie-
dzanie twierdzy; 
pokaz strzału z repliki XVIII wiecznej •	
armaty; 

Cena: 65 zł/os Minimalna ilość uczestników: 20 
osób 
Przewidywany czas realizacji: około 6 godzin.

Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.  
ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

 tel.: 74 818 00 99 
e-mail:biuro@forty.pl

 informacja / rezerwacja tel.: 74 818 00 99  
(czynny w godzinach otwarcia twierdzy)  

tel. kom.: 512 922 577
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Szlak Ginących Zawodów – Kudowa ZdrójSzlak Ginących Zawodów – Kudowa Zdrój

Warsztaty na kole  
garncarskim

Wizyta w pracowni garncarskiej 

jest niezapomnianym przeżyciem 

dla osób miłujących się w sztuce 

plastycznej. Rozpoczynamy ją 

ciekawostkami o garncarstwie 

a następnie prezentujemy pokaz 

toczenia na kole garncarskim. Każdy 

bez względu na wiek i zdolności ma 

możliwość wykonania własnoręcz-

nego dzieła na pamiątkę wizyty na 

“Szlaku Ginących Zawodów”.

Pokazy kowalstwa

Organizujemy pokazy kowalstwa 
dla grup zorganizowanych w kuźni, 
gdzie Kowal przy użyciu swoich 
narzędzi wykuwa podkowę. Przyta-
cza przy tym krótką historię zapo-
mnianego zawodu. Za dodatkową 
opłatą Kowal może wykuć pod-
kowę z inicjałami każdego z Gości.

Dom Chleba

W domu chleba znajduje się piec 
opalany drewnem, w którym 
wypiekany jest chleb. Unikalna 
receptura sprawia, że tylko u nas 
goście zasmakują prawdziwego, 
wiejskiego chleba, który znają        
z dziecięcych lat, serdecznie zapra-
szamy na degustację pajdy ze smal-
cem.

Rękodzieła

W chatce robótek ręcznych 
znajdują się rękodzieła stwo-
rzone za pomocą szydełka oraz 
gobeliny. Dla miłośników staroci 
mamy również sprzęt gospo-
darstwa domowego z poprzed-
niej epoki.

Mini-zoo

Miłośnikom zwierząt proponu-

jemy wiele ciekawych gatunków 

zwierząt, m.in.: bażanty, sowa 

śnieżna, żurawie, kozy, wielbłąd, 

jeżozwierze, zebra, kangur, jele-

nie... Wizyta w naszym mini-zoo 

to wspaniała zabawa dla dzieci 

jak i dla dorosłych.

Ręczny wyrób masła

Gości odwiedzających nasze 
gospodarstwo zapraszamy  zapo-
mniany już od dawna ręczny 
wyrób masła w drewnianej 
maselnicy. 

– wyrób masła 4 zł od osoby 
(odbywa się codziennie dla grup 
zorganizowanych po wcześniej-
szym ustaleniu telefonicznym)Szlak Ginących Zawodów – ul. Chrobrego 43a, 57-350 Kudowa Zdrój

tel. (+48) 74-86-55-512,  kom. 667-959-799
200 m od Kaplicy Czaszek w Czermnej

www.szlakginacychzawodow.com.pl

Park linowy Kletno

Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna  
w Starej Kopalni  Uranu w Kletnie

Agroturystyka i smażalnia ryb  

”Nad Stawami” w Kletnie

Aktywny wypoczynek  •  Niesamowita przygoda    
Dobra zabawa  •  Duża dawka adrenaliny

Informacja i rezerwacja
tel. 695 630 859, Kletno 6, 57-550 Stronie Śląskie

www.park.kletno.pl

Rezerwacja/Informacja tel. kom. +48 601 889 243

Adres: Kletno 6 F, 57-550 Stronie Ślaskie
Telefony: 74 814 08 32, 693828383

www.kletno.com

Park linowy
Trasy o różnym stopniu trudności, położone 
są na różnych wysokościach i składają się 
z przeszkód typu kładki, mosty, liny, zjazdy, 
tyrolka i wiele innych. 

Mini golf
To gra dla każdego bez względu na wiek 
i doświadczenie. Gra składa się z 18 stanowisk 
o różnym stopniu trudności i urozmaiconych 
różnymi przeszkodami co sprawia, że jest to 
gra bardziej atrakcyjna.

Strzelnica
Oferujemy możliwość strzelania z różnego 
rodzaju broni pneumatycznej do tarcz i celów 
reaktywnych.

Łucznictwo
dla najmłodszych – tory łukowe dla dzieci 
i dorosłych z bezpiecznymi strzałami.
Dla grup zorganizowanych oferujemy zniżki, 
możliwość czasowej rezerwacji poszczegól-
nych atrakcji oraz zorganizowanie ogniska.

Kopalnia Uranu w Kletnie to magiczne miej-
sce. Zwiedzając labirynt kolorowych korytarzy 
przeniesiesz się w czasie i odbędziesz  prehi-
storyczną podróż przedstawiającą ostatnie 
500 milionów lat ewolucji na tle historii geo-
logicznej Masywu Śnieżnika. 
Poznasz rekonstrukcję map paleogeogra�cz-
nych, powstawanie kontynentów, szereg pro-
cesów skałotwórczych i minerałotwórczych.
Zapraszamy turystów indywidualnych oraz  
grupy szkolne, dla których przygotowaliśmy 
szeroką ofertę edukacyjną w formie warszta-
tów.

Szkoły oraz grupy zorganizowane zapra-
szamy do naszego obiektu, który położony 
jest niezwykle pięknym zakątku Kletna. Do 
dyspozycji naszych gości przygotowaliśmy 
trzy stawy, w których można samodzielnie 
złowić wspaniałego pstrąga. 

Oferujemy również pyszne obiady dla grup!
Rybę, a także inne specjały kuchni grillowej, 
przygotujemy Państwu we własnej smażalni. 

W swoim Pensjonacie oraz Domkach przy-
gotowaliśmy noclegi dla ponad 30 osób 
w bardzo atrakcyjnych cenach!

www.kletno.pl
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój 
tel. 748 627 400, email: biuro@muzpap.pl
www.muzeumpapiernictwa.pl

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju mieści się w jedynym 
zachowanym w Polsce młynie papierniczym, którego powstanie datuje się 
na rok 1605. Unikatowa papiernia jest bezcennym w skali Europy obiektem 
wpisanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę pomników 
historii. 
Edukacja poprzez zabawę – to jeden z głównych celów dusznickiego 
muzeum. Prowadzone są tu zajęcia angażujące uczestników w proces twór-
czy, zachęcające do eksperymentowania, pozwalające poszerzyć wiedzę 
o papierze, jego znaczeniu dla człowieka oraz o ekologicznych aspektach 
produkcji i wykorzystywania papieru. 
Zajęcia adresowane są do różnych grup wiekowych: na lekcjach muzeal-
nych gościmy zarówno przedszkolaków, jak i studentów, także słuchaczy 
uniwersytetów trzeciego wieku. Z naszej oferty turystycznej korzystają rów-
nież rodziny, dla których przeprowadzamy warsztaty w kameralnym gronie.
Podczas wizyty w muzeum zwiedza się niezwykły młyn papierniczy, poznaje 
muzealne obiekty. Uczestnicy przyswajają dawne techniki rękodzielnicze – 
samodzielnie czerpią papier ze znakiem wodnym oraz arkusze z dodatkiem 
ziół. 
Zajęcia adresowane są do grup maksymalnie 60-osobowych. 
Warunkiem udziału grupy w zajęciach jest dokonanie rezerwacji za 
pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie  
www.muzeumpapiernictwa.pl.
Oprócz lekcji muzealnych, w ofercie edukacyjnej Muzeum Papiernictwa 
znajdują się zajęcia zdobienia przedmiotów techniką decoupage, warsztaty 
z użyciem gorącego wosku – batik na papierze oraz warsztaty „papierowy 
witraż”. Rezerwacji tych zajęć można dokonać w Dziale Edukacji Muzeal-
nej: tel. 748-627-401, email: oswiat@muzpap.pl. Maksymalna ilość uczest-
ników – 14 osób.
W sezonie wiosenno-letnim udostępniamy ogród tematyczny znajdujący 
się w głębi muzealnego dziedzińca, gdzie uczniowie zapoznają się z rośli-
nami włóknistymi, wykorzystywanymi do produkcji papieru.
W przyszłym roku muzealna oferta poszerzy się o nowe zajęcia edukacyjne 
– „Czy ta stówa jest prawdziwa?” (dot. zabezpieczeń banknotów), warsztaty 
artystyczne „Sztuka plamy”, „Sztukateria miejsca” i „Sztukuj z nami”, warsztaty 
objaśniające sposób tworzenia znaków wodnych w papierze, warsztaty „Sil-
houettek” i wiele innych. 

Godziny otwarcia
•		listopad	–	kwiecień:	wtorek	–	niedziela	9:00-15:00
•	 maj	–	sierpień:	poniedziałek	–	sobota	9:00-18:00,	niedziela	9:00-15:00
•	 wrzesień	–	październik:	poniedziałek	–	sobota	9:00-17:00,	 

niedziela 9:00-15:00

Oferta współpracy ze szkołami
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do 
naszego Gościńca, który znajduje się w prze-
pięknych stronach Dolnego Śląska na Przed-
górzu Sudeckim w miejscowości Otmuchów. 
Otmuchów jest malowniczym miasteczkiem 
słynącym z zabytków, kwiatów i jezior.
Gościniec Zamek w Otmuchowie to ciekawe 
miejsce do zorganizowania „Zielonej Szkoły”. 
Ze względu na swoje położenie w malowni-
czej okolicy gór i jezior, gwarantujemy nieza-
pomniane widoki.
Posiadamy różnej wielkości sale w których 
mogą zostać zorganizowane różnego rodzaju 
zajęcia:
– sala rycerska na 100-120 osób
– pięć sal na 20-60 osób
Dysponujemy pokojami 1, 2, 3, 4 osobo-
wymi. Wszystkie nasze pokoje wyposażone 
są w pełen węzeł sanitarny. Na terenie hotelu 
posiadamy również sieć Wi-� (ze względu na 
grubość murów nie jest on jednak dostępny 
w każdym pokoju). Jednorazowo jesteśmy 
w stanie pomieścić 71 osób.
W swojej ofercie posiadamy:
– 3 pokoje 1 osobowe
– 14 pokoi 2 osobowych
– 7 pokoi 2 osobowych z możłiwością dostawki
– 2 pokoje 3 osobowe
– 2 pokoje 4 osobowe
– 1 apartament 2 osobowy
– 1 apartament 2 pokojowy 4 osobowy

DOM KULTURY ”ZAMEK” W OTMUCHOWIE

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 4

e-mail: recepcja@zamek.otmuchow.pl

www.zamek.otmuchow.pl
tel/fax (77) 4315148, 4314691..93

tel kom: 602 711 173

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym hotelu.
Serdecznie Zapraszamy !!!

Naszym gościom gwarantujemy parking dla 
samochodów osobowych oraz autobusów.
Całodzienne wyżywienie zapewnia naszym 
gościom Restauracja „Na Zamku”, która w swojej 
ofercie ma tradycyjną polską kuchnię. Jedną 
z naszych miejscowych potraw jest „sandacz po 
Otmuchowsku”. Jednak nie ograniczamy się 
jedynie do kuchni polskiej, w swojej 
ofercie posiadamy również sze-
roki wachlarz dań nowocze-
snych. Jesteśmy również 
otwarci na nowe wyzwania 
kulinarne.
Dla grup zorganizowa-
nych proponujemy kon-
kurencyjne ceny:
–  nocleg 50,00 zł/dobę 

za osobę
–  śniadanie 15,00 zł/

osobę
–  obiad II daniowy 

20,00-40,00 zł/
osobę

–  kolacja standar-
dowa 15,00-25,00 
zł/osobę

Do każdego klienta 
podchodzimy indy-
widualnie, a co za tym 
idzie mają Państwo rów-

jedynie do kuchni polskiej, w swojej 
ofercie posiadamy również sze-
roki wachlarz dań nowocze-
snych. Jesteśmy również 
otwarci na nowe wyzwania 

e-mail: recepcja@zamek.otmuchow.pl

www.zamek.otmuchow.pl

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym hotelu.

co za tym 
idzie mają Państwo rów-

nież możliwość negocjacji cenowej, na którą 
zawsze jesteśmy otwarci.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub 
też chcielibyście otrzymać naszą ofertę pro-
simy o przesłanie zapytania na adres:
recepcja@zamek.otmuchow.pl

tel. 077 431 51 48, 077 431 46 91 … 93

NAJLEPSZY 
PRODUKT 
TURYSTYCZNY 
W POLSCE

20
15
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Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
Edukacja       Turystyka      Rozrywka

www.juraparkkrasiejow.pl

To wyjątkowe miejsce, pełne ekscytujących niespodzianek. To rodzinne miejsce dobrej przygody!

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Na terenie obiektu można reali-
zować zajęcia będące częścią 
odstawy programowej lub jej 
uzupełnieniem. Zajęcia mogą 
być prowadzone w oparciu 
o e-podręczniki lub tradycyjne 
materiały. 

Szkoła Podstawowa – PRZY-
RODA.
Temat: Różnorodność zwierząt.
Punkt Podstawy Programowej:
4.4. Uczniowie opisują przysto-
sowania budowy zewnętrznej 
i czynności życiowych organi-
zmów lądowych do środowiska 
na wybranych przykładach; przed-
stawiają prosty podział zwierząt na 
stawonogi, mięczaki, ryby, płazy, 
gady, ptaki i ssaki;

Gimnazjum – BIOLOGIA.
Temat: Historia życia na Ziemi.
Temat: Pochodzenie i ewolucja 
człowieka.
Punkt podstawy programowej. 
Uczniowie:
IX.1)  Wyjaśniają pojęcie ewolucji 

organizmów i przestawiają 
źródła wiedzy o jej prze-
biegu.

IX.2)  Wyjaśniają na odpowiednich 
przykładach, na czym polega 
dobór naturalny i sztuczny 
oraz podają różnice między 
nimi.

IX.3)  Przestawiają podobieństwa 
i różnice między człowie-
kiem, a innymi naczelnymi 
jako wynik procesów ewolu-
cyjnych.

Gimnazjum – GEOGRAFIA.
Temat: Dzieje Ziemi (Podział dzie-
jów Ziemi; skamieniałości; główne 
wydarzenia geologicznej historii 
Ziemi).
Punkt podstawy programowej:
4.2.  Uczniowie opisują najważ-

niejsze wydarzenia (obrazy) 
z przeszłości geologicznej 
Polski: powstanie węgla 
kamiennego, powstawanie 
gór, zalewy mórz, zlodowa-
cenia; wykazują zależności 
pomiędzy współczesną 
rzeźbą Polski, a wybranymi 
wydarzeniami geologicz-
nymi.

ZIELONE SZKOŁY
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie to 
dobre miejsce do zorganizowania szkolnej 
wycieczki lub zielonej szkoły.
Uczestnicy maja możliwość zgłębienia 
tematów związanych z paleontologią oraz 
ewolucją człowieka w multimedialnym 
muzeum (PNiEC) i JuraParku. Zwiedzą 
najpiękniejsze miejsca na terenie naszego 
obiektu oraz aktywnie spędzą czas pod-
czas licznych zajęć pod okiem kreatyw-
nych przewodników.
Istnieje możliwość przeprowadzenia 
lekcji zgodnie z podstawą progra-
mową. 
Każdy program dostosowujemy indywidual-
nie  w  zależności  od wieku, zainteresowań 
i potrzeb uczestników.
Przykładowy program pobytu:
1. Dzień
13:00 – zakwaterowanie 
13:30 – obiad – zupa + �let drobiowy + 
frytki + surówka + napój
14:00 – Tunel Czasu 
14:30 – Pawilon Paleontologiczny z prze-
wodnikiem

15:00 – Park rozrywki – plaża
18:00 – kolacja – ognisko 
Nocleg

2. Dzień
08:30 – śniadanie 
09:30 – 11:30 ścieżka edukacyjna 
z przewodnikiem (tunel czasu, 
oceanarium)
11:30 – czas wolny
13:00 – obiad spaghetti + zupa dnia
14:00 – warsztaty preparowanie
15:00 – czas wolny
16:30 – kino 5D
18:00 – kolacja
19:00 – plac zabaw
Nocleg

3. Dzień
8:30 – śniadanie
9:30 – 11:00 Park Nauki i Ewolucji 
Człowieka
11:00 – lekcja muzealna Świadectwa 
Ewolucji (gratis)
11:45 – Kino PNiEC
12:15 – plac zabaw
13:30 – obiad (paluszki rybne)

To jedyny taki obiekt  
na Opolszczyźnie!

 
Wrażenia grawitacyjne 

występujące w domku mogą być 
zarówno atrakcją, jak i doskonałą 

lekcją �zyki czy biologii.
Można w nim kształcić swoją 

orientację i wyobraźnię 
przestrzenną.

Odwrócony

DOMEK

www.odwroconydomek.pl

Krasiejów
ul. 1 Maja 309/10
(koło Juraparku)
tel. 600 310 105

Zamek Niemodlin –  
oddychaj historią!

Zamek w Niemodlinie to doskonała lekcja historii. Style architekto-
niczne, wojny i potyczki w regionie, historia małych i większych społecz-
ności, wielokulturowość i tradycja. Historie i legendy o książęcych rodach 
i tajemniczych zjawiskach. W zamku w Niemodlinie można poznać praw-
dziwą historię regionu zapisaną w starych murach.
Proponujemy ponad godzinną trasę obejmującą: Most i fosę • Rzeźby 
parkowe • Zabytkowy średniowieczny dziedziniec • Przyziemie • Salę 
balową • Kaplicę • Park zamkowy
O każdym z tych miejsc opowie przewodnik.

 Rezerwacja: zamek@aia.pl lub tel. 721 806 379
 Opłaty: 7 zł za jednego ucznia (nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie) 

Bezpłatny parking dla autokaru
 W cenie zwiedzania zawarta jest opłata za przewodnika 

Czas trwania trasy: 65 minut. ZAPRASZAMY!
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Zapraszamy do 
Gospodarstwa Innego Wymiaru

PARTY KAJAKI 
Spływy kajakowe

Gospodarstwo Innego Wymiaru to „park rolniczy” - park rozrywki przyjazny dzieciom i dorosłym. Jego głównym założeniem jest przy-
bliżyć i ukazać wieś oraz gospodarstwo rolne w innym wymiarze - jako miejsce atrakcji, rozrywki, odpoczynku i aktywności. Przez cały 
rok można poznawać uroki tego nietypowego gospodarstwa, którego głównym zajęciem jest edukacja poprzez działanie i zabawę 
w różnych formach, treściach i metodach.

Zajęcia edukacyjne:
- W pokazowej pasiece
- Skąd się bierze mleko
- Od ziarenka do ciastka
- Produkty z ula 
- Wykonywanie świec wosko-

wych 
- W pokazowej herbaciarni
- Stare maszyny i urządzenia 

rolnicze 

Atrakcje:
Labirynt z kukurydzy
Dojenie sztucznej krowy
Mini maszyny rolnicze
Mini Zoo
i wiele innych!

Organizujemy warsz-
taty
Bożonarodzeniowe:       
- Pieczenie pierników,  
- Kulig z ogniskiem
- Spotkanie z Mikołajem
 
Wielkanocne:
- Pokaz i tworzenie opol-

skich kroszonek,
- Szukanie zajączka,
- Tworzenie świec

Kontakt: e-mail: giprol@wp.pl • iwonapietruszka@wp.pl

tel.692-559-756 • Staniszcze Małe • ul. Ks. Gajdy 38 a

Spływy kajakowe jedną z naj-
piękniejszych i najatrakcyj-
niejszych przyrodniczo dolin 
rzecznych Opolszczyzny. Spo-
kojny nurt i niski stan wody. Nie 
wymaga doświadczenia!

Staniszcze Małe 
ul. Granica 6a 

tel. 692 544 312

www.partykajaki.pl

www.giprol.pl

www.januszkowice.kompleksrueda.pl
e-mail: januszkowice@kompleksrueda.pl • kontakt: 509 790 222, 609 773 373

RUEDA JANUSZKOWICE
ZIELONE SZKOŁY • WYCIECZKI SZKOLNE • OBOZY SPORTOWE  

IMPREZY EVENTOWE • TURNUSY REKREACYJNE

Kompleks usytuowany jest nad 
malowniczym jeziorem. Na obsza-
rze ośrodka znajduje się nie tylko 
wyciąg do uprawiania Wakebordu, 
ale również kompleks boisk do 
siatkówki plażowej, beach soccera 
z trybunami, restauracja, kryty 
basen wraz z sauną i jacuzzi, plac 
zabaw dla dzieci, hala do przy-
gotowania motorycznego, plaża 
i teren do uprawiania sportów 
wodnych z potrzebnym do tego 
sprzętem. Sam wyciąg to najno-
wocześniejsza tego typu kon-
strukcja w Polsce, a cały Wakepark 
to najlepiej wyposażony ośrodek 
w kraju. Miejsce to skupia nie tylko 
fanów tej dyscypliny ale również 
osoby chcące spędzić miło czas 
w wyjątkowym miejscu.

OFERUJEMY:
zakwaterowanie,•	
wyżywienie,•	
korzystanie z hali odnowy motorycznej •	
z boiskiem do piłki nożnej,
korzystanie ze sprzętu wodnego: •	
kajaki, rowerki wodne, SUP,
korzystanie z krytego basenu, sauny, •	
jacuzzi,
korzystanie z boisk do piłki siatkowej •	
plażowej i beach soccera,
bilard, piłkarzyki, elektryczny •	
cymbergaj,
rejs łodziami 16-osobowymi,•	
korzystanie z placu zabaw,•	
naukę jazdy na Wakeboardzie,•	
dodatkowe atrakcje typu ognisko, •	
dyskoteka,
możliwość organizacji wycieczki •	
na „Górę św. Anny” (zwiedzanie 
i korzystanie z atrakcji: zjeżdżalnia 
grawitacyjna/tor saneczkowy)
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Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 
tel. 77 457 23 49, www.muzeumwsiopolskiej.pl

To jedyne muzeum 
na wolnym powietrzu 

w województwie opolskim. 
W ciągu 50 lat działalności 
stworzona została bogata 

plenerowa ekspozycja 
zabytków drewnianej 
architektury wiejskiej  

Śląska Opolskiego.

Zapraszamy do skorzystania 
z oferty edukacyjnej – 
lekcji muzealnych oraz 
warsztatów. Informacji 

dotyczących organizacji 
zajęć i rezerwacji udziela 

Dział Udostępniania 
i Edukacji Muzeum, pod nr 
tel. 774743021, 774572349 

(wew. 114, 115, 214)

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie o�cjalnie 
otwarto 23 listopada 1991 roku i od tamtej pory 
jest jednym z głównych symboli turystycznych 
Paczkowa. To stara gazownia miejska, która w tej 
chwili jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o gazie, 
gdzie znajduje się bogata kolekcja eksponatów, 
prezentowana między innymi w zbiorniku gazu, 
salach wystawowych czy ekspozycja plenero-
wych o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. 

Imponującą kolekcję stanowią gazomierze ( 600 
sztuk) a także gazowe urządzenia gospodarstwa 
domowego – kuchenki gazowe, piecyki grzew-
cze, lokówki, żelazka, lampy a także takie unika-
towe urządzenia jak magle czy lodówki.

Muzeum to nowoczesne centrum muzeal-
no-wystawienniczo-szkoleniowe, które łączy 
w sobie tradycję z technologicznymi nowinkami. 
W prezentacji na temat produkcji gazu wyko-
rzystana jest technika „światło – dźwięk” czy też 
foto-komórki sterujące lampami gazowymi, 
które oświetlają teren muzeum w nocy. Gazow-
nictwo pokazane jest w układzie chronologicz-
nym i tematycznym, a interaktywne wystawy 
znakomicie pokazują historię gazu domowego 
i przemysłowego, poszerzając wiedzę odwiedza-
jących  na ten temat. Wygląd budynków i urzą-
dzeń jest niemal taki sam jak 100 lat temu, kiedy 
wybudowano gazownię.

Muzeum posiada nowoczesną salę konferen-
cyjną wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt 
audiowizualny. W sali odbywać się mogą pre-
zentacje, sympozja i konferencje na 80 osób. 
Na terenie obiektu mogą być również organizo-
wane kameralne narady i spotkania w urządzo-
nym w stylu retro saloniku konferencyjnym na 
18 osób. Muzeum posiada także archiwum, ze 
stale powiększającym się księgozbiorem i doku-
mentami. Dla chętnych do dłuższego zwiedza-
nia przygotowane są cztery komfortowe pokoje 
gościnne ( 10 miejsc noclegowych) z łazienkami 
i kompletnie wyposażonymi aneksami kuchen-
nymi.

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie jest teraz 
obiektem XXI wieku, które jest jedną z najcen-
niejszych wizytówek turystycznych Opolszczy-
zny. 

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie serdecznie 
zaprasza od wtorku do soboty w godzinach od 
9.00 - 17.00. Na specjalne życzenie może być 
udostępnione dla zwiedzających w innym termi-
nie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

BILETY WSTĘPU:
4 zł – osoba dorosła
2 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się  
(Opiekunowie grup szkolnych – wstęp bezpłatny)

DANE KONTAKTOWE:
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 6, tel. (77) 431 68 34
e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl 
www: www.muzeumgazownictwa.pl 

CAŁOROCZNA  
ZJEŻDŻALNIA GRAWITACYJNA  

ALPINE-COASTER

RESTAURACJA  HARCÓWKA

NOCLEGI

www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl
ul. Planetorza 2, Góra św. Anny
tel. +48 664 753 403

48-200 Prudnik • Moszczanka  134

tel. 77 436 79 22 • 509 915 395 • 509 915 396

e-mail: pstragmoszczanka home.pl

Znajdź nas na www.facebook.com

@

PSTRĄG
Łowisko i Smażalnia Ryb

www.pstragmoszczanka.home.pl
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OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017

Wszelkie informacje dotyczące ofert:
tel. 507 069 442/ 77 439 13 64 • www.banderoza.pl • kontakt@banderoza.pl

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA LICZNE TURNIEJE SPORTOWE 
www.banderoza.pl

OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017OBOZY SPORTOWE zima – lato 2017

Komplekst Turystyczny ”Sudety” 
OŚRODEK BANDEROZA

Zima 2017 - SPORTOWE FERIE
499 zł/osoba

8 dni kalendarzowych
W cenie:

Zakwaterowanie w pokojach 4, 6 osobo-•	
wych (głównie z łóżkami piętrowymi), dla 
kadry pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
Wyżywienie: cztery posiłki dziennie bez •	
ograniczeń, śniadania i kolacje w formie 
szwedzkiego stołu.
Treningi codziennie (2x1,5 godz. hala •	
sportowa, sztuczna murawa). Według 
ustaleń z koordynatorem.
Całodobowa opieka medyczna: lekarz •	
i pielęgniarka
Opieka koordynatora oraz pomoc kierow-•	
nika Ośrodka oraz PAKIET GRATISOWY

Pakiet gratisowy:
Wycieczka z przewodnikiem na Górę •	
Chrobrego 495 m.n.p.m.
Wypożyczalnia konsoli X-box 360 (3h)•	
Wypożyczalnie gier plenerowych: Twister, •	
Yenga XXL oraz Mega Bierki i inne.
Sesje w Jaskini Solnej (2 razy w tygodniu)•	
Korzystanie z urządzeń ośrodka (sprzętu •	
sportowego, multimedialnego, kawia-
renki internetowej i innych)
Wypożyczalnia sanek i nart biegowych•	
Zimowe ognisko z kiełbaskami•	
Codziennie jakaś atrakcja: dyskoteki, kara-•	
oke, mini kino
Spotkanie integracyjne dla opiekunów•	
Korzystanie z siłowni, sauny•	
Możliwość korzystania z pralni na terenie •	
Ośrodka.

MOŻLIWA ROZBUDOWA PROGRAMU  
DO OBOZU NARCIARSKIEGO

LATO 2017 – SPORTOWE LATO
79 zł/osobodzień

W cenie:
Zakwaterowanie w pokojach 4, 6 osobo-•	
wych (głównie z łóżkami piętrowymi), dla 
kadry pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
Wyżywienie: cztery posiłki dziennie bez •	
ograniczeń, śniadania i kolacje w formie 
szwedzkiego stołu.
Treningi codziennie (2x1,5 godz. hala spor-•	
towa, boiska trawiaste, sztuczna murawa, 
boiska piaskowe i inne). Według ustaleń 
z koordynatorem.
Całodobowa opieka medyczna: lekarz •	
i pielęgniarka
Opieka koordynatora oraz pomoc kierow-•	
nika Ośrodka oraz PAKIET GRATISOWY

Pakiet gratisowy:
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem •	
– Kopa Biskupia – Zlate Hory
Wypożyczalnia konsoli X-box 360 (3h)•	
Mini Orliki i boisko piaskowe na terenie •	
Ośrodka
Wypożyczalnia gier planszowych: Twister, •	
Yenga XXL oraz Mega Bierki i inne.
Sesja w Jaskini Solnej (2 razy w tygodniu)•	
Korzystanie z urządzeń ośrodka (sprzętu •	
sportowego, multimedialnego, kawia-
renki internetowej i innych)
Wypożyczalnia rowerów turystycznych•	
Codziennie basen odkryty (na terenie •	
ośrodka z ratownikiem)
Ogniska, dyskoteki, karaoke, mini kino•	
Spotkanie integracyjne dla opiekunów•	
Korzystanie z siłowni, sauny•	
Możliwość korzystania z pralni na terenie •	
Ośrodka.

Ośrodek Banderoza jak co roku zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski, aby wspólnie odkrywać atrakcje Gór 
Opawskich. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 470 miejsc noclegowych w czterech pawilonach oraz pen-
sjonacie. Do dyspozycji jest 5,5 hektara ogrodzonego terenu, na którym znajduje się przestronna jadalnia z pysz-
nymi posiłkami, tereny rekreacyjne, kawiarenka internetowa, wypożyczalnia rowerów, nart i sanek oraz gier 
planszowych, jaskinia solna oraz całodobowa opieka medyczna. Do tego ogromna hala sportowa o powierzchni 
1800 m2 oraz nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne i piaskowe. Niezapomniany klimat wypoczynku stworzą 
kąpiele na basenie ośrodka, wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem czy też wieczorne ogniska. 

UWAGA
Istnieje możliwość mody�kacji i rozbudowy programu (nie dotyczy •	
pakietu gratisowego), patrz dodatkowe atrakcje.
Cena została wyliczona dla grupy minimum 40 os. płatnych przy •	
pobycie minimum 7 dni. W przypadku mniejszych grup nieznaczna 
dopłata.
Zastrzegamy sobie prawo zmian w ofercie, a niniejsza nie jest praw-•	
nym wyznacznikiem cen i programu.


