Piknik rodzinny wraz z pobytem w Parku Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie, 27-29 maja 2016

Piątek 27.05
12.00 - 14.00

Przyjazd, obiad we własnym zakresie (baza gastronomiczna dostępna w Krasiejowie),
Odbiór biletów w kasie, wejście na teren parku, place zabaw

14.00 - 18.00

Zwiedzanie Parku Nauki i Ewolucji Człowieka z panem A. Boczarowskim

18.00 -

Wieczór integracyjny przy ogniskach w Krasiejowie
Ognisko /kiełbaska , pieczywo, sosy , napój/ , Chleb, smalec, kiszony ogórek, Piwo
0,5l

Sobota 28.05
10.00 - 13.00

Zwiedzanie JuraParku z dr Andrzejem Boczarowskim /tunel czasu, ścieżka
edukacyjna, pawilon paleontologiczny, prehistoryczne oceanarium

13.00 - 13.40

Obiad dorośli: zupa pomidorowa , filet z kurczaka, frytki, surówka soki
Obiad dzieci: zupa pomidorowa , filet z kurczaka, frytki, surówka soki

14.00 - 17.00

Park Rozrywki, place zabaw, plaża z kąpieliskiem

17.00 - 17.30

kawa, herbata, ciasto

17.00 –

19.00 place zabaw / powrót do hotelu / kolacja

Niedziela
10.00 – 11.00 Kino 5D
11.00 – 13.00 Warsztaty paleontologiczne lub lekcja muzealna dla dzieci w podziale na grupy
wiekowe
13.00 – 14.00 Obiad śląski: rosół z makaronem, rolada wołowa, kluski śląskie, modra kapusta, soki
Obiad dzieci: rosół z makaronem, nuggetsy, frytki , surówka , soki
14 - 15

wyjazd

CENA JURAPARK:

177,00 zł brutto za osobę dorosłą; 147,00 zł brutto za dziecko od lat 4
Dzieci do lat 4 bezpłatnie

Zapisy: Urszula Waliszewska, tel: 667 95 3015, mail: urszula.waliszewska@fakrosno.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę podać imię i nazwisko uczestnika,

dorosły czy dziecko (w jakim wieku), e-mail, numer telefonu

Uczestnictwo zagwarantowane po wpłacie na konto(tylko za JuraPark wg ilości osób zgłaszanych):
Urszula Waliszewska 54 1030 0019 0109 8505 2043 5681, z dopiskiem Jurapark i nazwiskiem
Dojazd:

we własnym zakresie

Nocleg:

rezerwuje i opłaca każdy uczestnik bezpośrednio w hotelu, zakwaterowanie w hotelu
od 14tej, w miarę dostępności mogą być wcześniej)
Cena noclegu brutto 75zl za osobę ze śniadaniem w formie bufetu.
Dzieci do lat 3 bezpłatnie, dzieci do lat 7 jeśli śpią wspólnie z rodzicem 50 % stawki.
Hotel Tenis, 46-053 Chrząstowice, ul. Opolska 15, tel: 77 427 08 40 lub 508 064 778
e-mail: p.iwo@wp.pl. Rezerwacja na hasło Jurapark. http://www.hoteltenis.pl/
Kontakt Krasiejów: Jolanta Labus, tel. 797 028 484 , mail : jola.labus@jurapark.pl

