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Dino- Park Kołacinek 

 

Sugerowany program : 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w okolice Łodzi. 

Pobyt w DinoParku w Kołacinku. Podczas pobytu: 

 Odkopywanie szkieletu dinozaura - Zapraszamy do piaskownicy, w 

której dzieci mogą bawić się odkopując lub zakopując szkielet 

ogromnego dinozaura. Każde dziecko może sprawdzić jaki to 

dinozaur. 

 Zwiedzanie wystawy geologiczno-paleontologicznej - poznawanie 

autentycznych skamieniałości sprzed wielu milionów lat, takich jak: 

kości dinozaurów, amonity, trylobity, gąbki, strzałki, a dodatkowo 

ogromny okruch minerału HALITU (soli) z kopalni soli „Kłodawa”. 

 Folwark Kołaciński - tu poznacie zabytkowe maszyny, których kiedyś 

używano w polu, dawną studnię z żurawiem do czerpania wody i 

stylizowane chaty kryte trzciną. 

 Spacer po zabytkowym parku - w naszym zabytkowym parku 

spotkacie nie tylko wiele różnych gatunków roślin i zwierząt, a także 

niecodzienną atmosferę i dawny klimat. 

 Place zabaw dla dzieci - na terenie parku do woli możecie szaleć na 

placach zabaw przystosowanych dla różnych grup wiekowych dzieci - 

od najmłodszych do najstarszych. 

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we własnym 

zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość rezerwacji 

dwudaniowego obiadu –  dodatkowo płatnego ok. 29 zł/os lub samo 

drugie danie – 22 zł/os (ceny do potwierdzenia przy podpisaniu 

umowy).   

 Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych.  

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz 

przy dopłacie do wycieczki.  

ZALICZKA: 50 zł/os  

 

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 –  54,00 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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Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Bajkowa Ścieżka – ścieżka edukacyjna; 

 Zajęcia edukacyjne; 

 Gorączka Złota – poszukiwanie drobinek złota za pomocą sita; 

 Mały Paleontolog – poszukiwanie w piasku szkieletu dinozaura.  
 

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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