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PARK JURAJSKI BAŁTÓW 

Rodzinne Miejsce Dobrej Zabawy 

 

 

 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Bałtowa. 

Wizyta w Parku Jurajskim w Bałtowie. Realizujemy pakiet zwiedzania 

„Przygoda”, czyli w programie m.in.: 

 JuraPark (park dinozaurów) - zwiedzanie z przewodnikiem; 

 Prehistoryczne Oceanarium - staniesz „oko w oko” z morskimi 

głębinami; 

 Zwierzyniec Bałtowski - oglądamy 400 gatunków żywych zwierząt 

jeżdżąc amerykańskim schoolbusem (m.in. żubry, wielbłądy, lamy, 

alpaki, bydło zebu, bydło szkockie, watusi, makaki, muflony, surykatki, 

skunksy i wiele innych); 

 Sabatówka - Wioska Czarownic- spotkanie z prawdziwymi 

czarownicami, wiedźmami i białą magią.; 

 Polska w Miniaturze - poznasz najciekawsze zabytki Polski; 

 Obiad w restauracji na terenie Bałtowa (menu i ceny przedstawiamy 

poniżej). 

Powrót. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.  

Możliwe menu do zamówienia w Parku Jurajskim Bałtów (ceny posiłków do 

potwierdzenia przy podpisaniu umowy): 

I danie- zupa dnia  9 zł/os. 

II danie- filet drobiowy + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna  

niegazowana + jabłko – 24,00 /os 

- filet rybny + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna 

niegazowana + jabłko- 22,00 zł/os. 

Lub Pierogi (ruskie/z serem/kapustą i mięsem) + woda mineralna 

niegazowana- 16 zł/os.   

Zestaw I + II (zupa + filet) + jabłko 29,00 zł/os. 

Zestaw I + II danie (zupa + pierogi) 22,00 zł/os. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE! 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy dopłacie do 

wycieczki.  

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  57 zł/os  
Liczba dzieci + 
opieka 

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

Cena 
podstawowa 

140 zł/os 120 zł/os 105 zł/os 100 zł/os 95 zł/os 
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ZALICZKA: 50zł/os 

Do dyspozycji grupy: sklep z pamiątkami, kawiarnie, lodziarnie, inne 

atrakcje parku za indywidualną dopłatą na miejscu.  

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Kino Emocji 5D ; 

 Park Rozrywki dla każdego, czyli: karuzele, dmuchańce, kolejki szynowe, trampoliny i inne 

atrakcje dostosowane dla dzieci w każdym wieku; 

 Warsztaty; 

 Oprowadzanie/zwiedzanie krainy koni; 

 Lekcja muzealna; 

 Skansen Pszczeli. 

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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