
Zielona szkoła w Bałtowie - II dni 
 

Ramowy program: 

I dzień: 

Wyjazd z miejsca zbiórki w kierunku Bałtowa.  

Przyjazd do Jura Parku w Bałtowie- Park Jurajski, gdzie prezentowane są makiety gadów 

jurajskich, naturalnej wielkości, łącznie ponad 30 eksponowanych w ciekawym otoczeniu. Jedyna 

tego typu wystawa w Polsce pod względem wielkości, charakteru ekspozycji, miejsca. 

Zwiedzanie parku z przewodnikiem.  

Prehistoryczne Oceanarium to miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z głębią 

trójwymiarowego przekazu. 

Oceanarium prehistoryczne to miejsce, które  zachwyci. Sprawi, że przeniesiesz się w świat 

podwodnego życia ogromnych gadów. To sceny, w których zapoznasz się „oko w oko” z gatunkami, 

które żyły na Ziemi tysiące lat temu, a do tej pory mogłeś je znaleźć jedynie w książkach. 

Obiad. 

Następnie zwiedzamy Zwierzyniec Bałtowski- spotkamy tu jelenia Dybowskiego, pełne gracji i 

wdzięku daniele, ciekawskie i energiczne muflony, dostojne stado bydła szkockiego oraz kozice 

śruborogie, alpejskie i górskie. Alpaki, lamy, owce, koniki polskie czy zabawne osły - można je 

obserwować w naturalnym środowisku, niemal na wyciągnięcie ręki. Bałtowskie safari zwiedzamy 

podróżując specjalnie do tego celu zaadoptowanym "amerykańskim schoolbusem". Zapewniamy w 

ten sposób bezpieczeństwo obcowania z tymi pięknymi, ale wciąż dzikimi zwierzętami.  

Kino Emocji – CINEMA 5D - jest nowoczesnym obiektem typu 5D - prócz trójwymiarowego 

obrazu widzowie mogą doznawać także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych, ruchowych, 

dotykowych. Efekty te pozwalają oglądającym przemienić się w aktywnych uczestników scen 

rozgrywających się na ekranie. Prezentowane filmy potrafią nie tylko wzbudzać emocje, ale 

niosą także dużą dawkę informacji. 

Czas wolny na placu zabaw;  przygotowany został z myślą o najmłodszych. Bogato wyposażony w 

nowoczesne i zarazem bezpieczne urządzenia (np. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, przeplotnie) 

oraz ogrodzony teren stanowi idealne miejsce , aby dać upust dziecięcej energii. 

Kolacja. Nocleg. 

 

II dzień: 

Śniadanie.  

Żydowski Jar - tropem dinozaurów 

W miejscu tym widoczne są ślady pozostawione zarówno przez roślinożerne dryozaury, jak i 

przez drapieżniki (tropy ceratozaura i innego, małego, teropoda). Modele ustawione w pobliżu 

tropów stanowią próbę rekonstrukcji sceny polowania, która prawdopodobnie rozegrała się w 



Bałtowie przed milionami lat. Dalsza część wędrówki wiodąca przez wąwóz lessowy, stwarza 

uczestnikom wyprawy szansę zapoznania się z procesami geologicznymi kształtującymi 

powierzchnię Ziemi. Kolejna, przyrodnicza, część trasy (m.in. ze stanowiskiem modrzewia 

polskiego) daje okazję do przypomnienia sobie wiadomości na temat polskiej fauny i flory.  

Warsztaty paleontologiczno – plastyczne polegające na malowaniu figurek dinozaurów i 

amonitów zgodnie z dziecięcą wyobraźnią.  

„Tropem ptaków i ssaków” Uczestnicy dowiedzą się do czego ptaki i ssaki mogą wykorzystywać 

swoje kończyny oraz zrozumieją na czym polega różnica między piórami, a sierścią; dodatkowo 

opanują rozpoznawanie znanych i egzotycznych gatunków ptaków i ssaków. 

Zajęcia w terenie i związany z tym kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną z pewnością 

zwiększą efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych. Przewodnik dopasowuje 

przekazywane treści do wieku uczestników. 

Kraina koni- przejażdżka wierzchem. 

Czas wolny w Parku rozrywki; obiekt ten, pełen jest automatów do gier, symulatorów, 

dmuchanych zjeżdżalni, euro – bungy i wielu innych atrakcji. Niejednemu może zakręcić się w 

głowie, szczególnie po zejściu z karuzeli. Maluchy mogą wczuć się w rolę kierowcy rajdowego 

prowadząc gokarta na specjalnie przygotowanym torze, zaś miłośnikom sztormów proponujemy 

podróż na pokładzie Statku Pirackiego. 

Kolejka Bałtowska: 

Zabierając turystów w podróż po Bałtowie daje szansę podziwiania pięknych widoków. 

Dodatkowo od przewodnika uzyskują oni informacje o historii tego miejsca oraz 

rozpościerającym się wokół świecie przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Obiad. 

Wyjazd w stronę powrotną. Przyjazd w godzinach wieczornych. 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport komfortowym autokarem (WC, Klimatyzacja, DVD) 

- realizacja programu wraz z biletami wstępu  

- zakwaterowanie wg programu 

- wyżywienie wg programu  

- opieka pilota- przewodnika 

- przewodnik w parku 

- ubezpieczenie uczestników 

- parkingi, opłaty drogowe 

- podatek VAT 


