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Baśniowe Sady Klemensa- 

ekologiczny park rozrywki 

 

 

 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w okolice Rawy Mazowieckiej 

do Rodzinnego Parku Rozrywki i Wypoczynku- Baśniowe Sady Klemensa.  

W pakiecie m.in. : 

Gorące piaski – Wielkie piaskowe kopce, mieniące się w słońcu drobinki 

piasku – klimat prawie jak na pustyni. To tutaj wszyscy miłośnicy kopania, 

budowania z piachu, stawiania zamków i warownych budowli będą mogli 

zakopać się po uszy w piachu tak czystym, jak na Saharze. 

Leśny tor przeszkód – Dla wszystkich, którzy lubią się zmęczyć, zarówno 

dla małych i dużych. Leśny Tor Przeszkód będzie doskonałym miejscem na 

sprawdzanie swoich umiejętności fizycznych, kondycji oraz koordynacji. 

Gra terenowa ,,Turlaj owoce” to górki, pagórki, tory przeszkód dla giga 

owoców. Kto pierwszy dotoczy mega owoc do bramki zdobywa punkt. 

Strachowisko – Każdy park rozrywki ma swoje straszne miejsce. W 

Baśniowych Sadach Klemensa grozę oraz postrach siać będą liczne 

strachy na wróble o różnych obliczach.  

Strefa leżakowania – to w całości zacienione miejsce relaksu i 

odpoczynku. Spokój i cisza lasu pomogą odprężyć się w wygodnym 

kolorowym hamaku, pozwolą posłuchać śpiewu ptaków i popatrzeć 

zwyczajnie w niebo.  

Klemensowa zjeżdżalnia – to naziemna zjeżdżalnia grawitacyjna, która 

zabierze wszystkie uśmiechnięte dzieci w podróż po Klemensowych 

tajemnicach. 

Dogonić Klemensa – Klemens sprytnie się schował, a zadaniem dzieci jest 

go znaleźć i dogonić. Pomogą w tym cudowne samochodziki, które 

przeniosą dzieci w ciągu jednej chwili w świat baśni i radości.   

Hop, hop do góry! – Dzieci lubią skakać i podskakiwać, więc po chwili 

odpoczynku przy scenie, lub wizycie w pełnym zakamarków labiryncie, 

chwila skocznego szaleństwa będzie doskonałym uatrakcyjnieniem pobytu. 

Brzozowy labirynt – Las kryje w sobie wiele tajemnic, trzeba bardzo 

uważać, żeby się nie zgubić, czytać sygnały i nauczyć się rozpoznawać 

znaki, które daje przyroda. 

+ Warsztaty - Bezcenny skarb naszych sadów….  

Dodatkowo: strefa zdrowia- tężnia solankowo-jodowa 

Powrót w godzinach popołudniowych.  

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Całodniowa opieka 

przewodnika w Parku 

Rozrywki + warsztaty 

ekologiczne; 

 Miejsca gratis dla opieki 

 Podatek VAT. 

 Realizacja programu. Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

185 zł/os 165 zł/os 155 zł/os 150 zł/os 140 zł/os 
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ZALICZKA: 50zł/os 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy dopłacie do wycieczki.  

 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość rezerwacji obiadu w trakcie dnia (zupa, drugie danie, napój) 

- dodatkowo płatnego ok. 25-30 zł/os. (do potwierdzenia przy 

podpisaniu umowy); 

 Wizyta na Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej; 

 Spacer z pilotem nad  miejscowy zalew- przejście deptakiem, gdzie 

znajdziemy piękne ławeczki- zwierzęta wyrzeźbione w drewnie; 

 Wizyta w Muzeum Ziemi Rawskiej. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.  

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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