
 

Wizyta na Farmie Iluzji 
 

Ramowy program: 

 

Wyjazd w godzinach rannych do Farmy Iluzji.  

1) Zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz Latającej Chaty Tajemnic.  

2) Zabawa przy lewitujących kuleczkach, zdjęcia przy głowie na talerzu oraz rzut oka 

do Studni Nieskończoności 

3) Szukanie rozwiązań zagadki Lewitującego Kranu i zabawa w poszukiwaczy  

przygód w Wiklinowym Labiryncie 

4) Mrożąca krew w żyłach przeprawa tratwami przez Zaklęty Staw oraz przygody na  

Szlaku Trapera 

5) Wrażenie lewitacji w Tunelu Zapomnienia oraz spacer przez Lasek Doświadczeń  

6) Wizyta w mini-zoo, gdzie znajduje się unikatowa Zagroda Króliczków oraz  

posterunek kucyka Czarusia 

7) Wspólne ćwiczenia wraz z brzozowymi ludkami na Zielonej Ścieżce Zdrowia  

8) Spacer Ścieżką Złudzeń oraz zabawa na polu dmuchańców  

9) Zaduma przy Niemożliwym Trójkącie, partyjka Gigantycznych Szachów oraz  

Mega Chińczyka, Kraina Łamigłówek oraz wizyta przy Meblach Olbrzyma 

 

 

Opcje do wyboru: 

 

I: Iluzja na wesoło 

25-minutowa lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło” obejmuje pogadankę z zakresu fizyki i optyki 

dostosowaną do wieku uczestników, z wykorzystaniem tablic i eksponatów iluzjonistycznych. 

Jest ona wstępem do zrozumienia świata złudzeń wzrokowych i optycznych. Podczas lekcji 

pokazywane są również dwa triki magiczne. 

 

II: Grobowiec Faraona 

Jest to utrzymana w mrocznym klimacie Starożytnego Egiptu interaktywna wystawa. Dzieci 

wraz z Przewodnikiem wkraczają do wnętrza grobowca ozdobionego kopiami autentycznych 

malowideł i reliefów. Podczas wędrówki nie tylko zapoznają się z kulturą i wierzeniami Egipcjan, 

ale, również uczestniczą w show wzbogaconym o elementy grozy oraz straszenia. Z głośników 

wydobywa się grobowa muzyka, zaś wewnątrz, oprócz skarbów, kryją się także szkielety 

zagubionych poszukiwaczy przygód, pająki czy też posągi bóstw Egiptu.  

 

 



 

III: 

W czasie wolnym dziecko dostaje bilet do skorzystania z jednej samodzielnie wybranej atrakcji 

na terenie Parku  

Do wyboru jest: 

1) szkolenie i krótka jazda na pojeździe przyszłości Segway PT 

2) szkolenie i możliwość spróbowania swoich sił na ściance wspinaczkowej 

3) możliwość skorzystania z atrakcji KULE WODNE (jeśli pozwala pogoda) 

4) możliwość poskakania na EURO BUNGEE 

 

IV: 

W zależności od pogody możliwość skorzystania z całorocznego toru do snowtubingu (zjazd 

odbywa się na specjalnych pontonach po przeznaczonym do tego celu torze). Każdy uczestnik ma 

możliwość zjechania trzy razy. 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

- transport komfortowym autokarem (DVD, klimatyzacja) 

- opieka pilota 

- bilety wstępu do Farmy Iluzji 

- przewodnik po Farmie Iluzji 

- ubezpieczenie uczestników 

- opłaty drogowe 

- podatek VAT 

 

 
 


