
Krajoznawczo Krajoznawczo dla Szkrabusiówdla Szkrabusiów
SUPER ZABAWA ! BAJKOWI ANIMATORZY !

Któż nie miałby ochoty zobaczyć ślicznej foczki i to na dodatek kiedy 
łakomie pochłania swój rybny obiadek? Zobaczycie to w fokarium na Helu. 
A może chcecie zupełnie z bliska zobaczyć jak rzeka Czarna Wda wpada do 
morza? A wiecie co to Gwiazda Północy? Do tego wizyta w latarni mor-
skiej Rozewie i pięknym pałacu w Krokowej oraz w Muzeum Rybołówstwa 
w Helu. Poznacie pirackie pląsy, zabawy i przyśpiewki. Na koniec piracki 
chrzest. Dla każdego dzielnego pirata nowe pirackie imię, opaska na oko, 
piracki dukat, pieczęć i certyfikat przyjęcia do pirackiej hordy. Na życzenie: 
lekcja w Błękitnej Szkole w Fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża Zabawy. 
Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.
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Statua Wolności, Sfinks i Kaszubski Dworek w jednym miejscu? 
Między bajki włożyć? Nie, nie, nie! Wesoły Minionek wszystko to wam wy-
czaruje w Kaszubskim Parku Miniatur i Gigantów. I jeszcze Gabinet Śmie-
chu, Zamek Strachu, Bajkową Krainę i Mini ZOO. A na koniec pokaz lepienia 
garnków w Chmielnie (na życzenie warsztaty lepienia w glinie) lub Eg-
zotyczne ZOO. Rozkręcimy niesamowita zabawę w autokarze - Banana!!! 
Minionek nauczy Was ulubionych piosenek i zabaw. Każdy wykona własna 
czapkę minionkową i otrzyma Medal Super Minionka. Zabawy i animacje 
z nagrodami w autokarze.

10 MINI, MINI … MAXI MAXI … 

HEL Z PIRATAMI

Z NAMI MINIONEK
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Oferta dostosowana dla szkół z nauką języka kaszubskie-

go… ale nie tylko.
Pełna ekscytujących przygód wizyta w kaszubskim skansenie we 

Wdzydzach Kiszewskich, lekcja w starej szkole, pisanie gęsim piórem 
i lepienie w glinie. Nauka gry na kaszubskich instrumentach (diabelskich 
skrzypcach i burczybasie), śpiewanie kaszubskich piosenek, wspinaczka 
na Wieżycę. Ognisko, a przy nim legendy kaszubskie oraz kiełbaski z paj-
dą wiejskiego chleba. Pilot - animator już podczas podróży zapewni Wam 
wiele zabawy. Na życzenie: Egzotyczne ZOO Kaszuby, Muzeum Hymnu Na-
rodowego w Będominie lub pokaz lepienia garnków w Chmielnie. Zabawy 
i animacje z nagrodami w autokarze.

KASZUBSKIE KLIMATY

Z LEŚNYM CHOCHLIKIEMZ PIRATKĄ AGATKĄ

Smerf Ważniak lub Smerfetka zaprasza was do Centrum Nauki 
Experyment w Gdyni. Weźmiecie udział w niesamowitych eksperymen-
tach oraz poznacie najtajniejsze tajniki wiedzy. Zobaczycie żaglowiec - Dar 
Pomorza lub Okręt Wojenny - Błyskawica. Spacer po pięknym nabrzeżu 
Gdyni. Poznacie piosenki i zabawy z Wioski Smerfów. Wielki quiz smer-
fastycznej wiedzy. Jeśli zbierzecie kolorowe, smerfne naklejki, otrzymacie 
Medal Super Smefa. Na życzenie: Jump City, Oceanarium, Muzeum Mary-
narki Wojennej. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

SZALONE EXPERTYMENTY ZE SMERFEM9
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ZAGRODA EDUKACYJNA TAJNA PIRACKA BAZA

16
Czy wiecie ile śmieci dziennie produkujemy??? I co się z nimi dalej 

dzieje? I czy wiecie, że Ziemia zamienia się w wielki śmietnik? Czas by to 
zmienić i zacząć od nas samych. Ekoludki to zabawny i ciekawy program 
edukacji ekologicznej. Uczestnicy wezmą udział w następujących zada-
niach ekologicznych: papier czerpany z makulatury, budowa miasta z kar-
tonów, każda kropla– budowa akweduktu, cuda z plastikowej butelki, 
biżuteria ze śmieci, moda z papieru, orkiestra recyklingowa, oczyszczanie 
wody, przygotowywanie własnych, papierowych toreb na zakupy, gra te-
renowa – Pora na EkoStwora. Odrobina ruchu dla zdrowia – Strefa Urwisa 
– dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, tor przeszkód.

EKO DZIECIAKI – EDUKACJA EKOLOGICZNA15
Dzień pełen atrakcji po brzegi. Jedna wycieczka, a aż dwa 

paki rozrywki i do tego w towarzystwie szalonej Spryciuli. W Sea Parku  
poznacie życie foczek. Zobaczycie jak zjadają obiadek i harcują w wodzie. 
Wejdziecie do zatopionego  pirackiego statku. Pokonacie linowe mosty 
i poznacie morskie potwory. A na najodważniejszych czeka… atak rekina! 
Odwiedzimy też  Labirynt Park, gdzie będziemy szukać drogi i ukrytego 
skarbu. Zagramy w wielkie  gry plenerowe.  Spryciula będzie z Wami sza-
łowo się bawić i dokazywać, a nawet pomaluje Wasze buźki. Wszystkich 
obdarujemy Certyfikatem Uśmiechu! Zabawy i animacje z nagrodami 
w autokarze.

POMORSKIE PARKI ROZRYWKI

ZE SPRYCIULĄ ZWINNIULĄ
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Razem z Dinusiem ruszycie śladem Indiany Jonesa. Otrzyma-

cie mapy i tajne wskazówki. Seans w kinie 7D, podróż przez trójwymia-
rową Bajlandię, odwiedziny w Zamku Strachu. Kraina Czerwonego Kap-
turka. Poznamy rodzinę Pimpusia i odkopiemy szkielet jego praprzodka. 
Będziemy pływać mini łódeczkami, skakać na eurobungee i zjeżdżać na 
zjeżdżalniach. Zobaczymy życie jaskiniowców, a nawet przejedziemy się 
ich pojazdami! W indiańskiej wiosce będziemy strzelać z łuku i poszukamy 
złota. Weźmiemy udział w pirackich potyczkach. Zagramy też w mini golfa 
i przejedziemy się wielkim młyńskim kołem. Zabawy i animacje z nagro-
dami w autokarze.

 EKSPLOZJA ATRAKCJI – INDIANA JONES W ŁEBA PARK 

Z DINUSIEM PIMPUSIEM
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Niesamowite wrażenia podczas zwiedzania fabryki cukierków 

CIUCIU (w cenę wliczona paczka cukierków), gdzie można oglądać i sma-
kować kolorowe słodkości na Gdańskiej Starówce. Zwiedzicie Gdańsk, 
a Myszka Miki opowie wam zaklęte legendy. Spotkamy się z tymi, co to 
skaczą i fruwają czyli zwierzątkami w ZOO. Na Skwerze Kościuszki zoba-
czycie wielki żaglowiec Dar Pomorza lub ORP Błyskawicę. W drodze po-
wrotnej Wielki Quiz Wiedzy o postaciach Disney’a i piosenki z bajek. Dla 
każdego legitymacja Klubu Przyjaciół Myszki Miki. Na życzenie Loopy’s 
World lub Oceanarium. Zabawy i animacje z nagrodami w autokarze.

TRÓJMIASTO - NAJSŁODSZE NA ŚWIECIE

Z MYSZKĄ MIKI

PODCZAS KAŻDEJ WYCIECZKI RELIZOWANY JEST PROGRAM ANIMACJI I ZABAW 
PRZEZ PILOTA ANIMATORA W BAJKOWYM KOSTIUMIE

www.przygodalebork.pl


