
TEP 1. I N W A Ł D  1 dzień /Warownia – Kraina Smoków i Rycerzy/- oferta dla przedszkoli 
UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – 90% wycieczki to przebywanie pod zadaszeniem tym samym Mali Turyści nie 
będą narażeni na nagłą zmianę pogody nawet w teoretycznie ciepłe majowe lub czerwcowe dni. 
 
Potężna Warownia górująca nad okolicą, gdzie w  mrocznych lochach słychać jęk torturowanych. U podnóży tętniąca 
życiem wioska: kowal wykuwający miecz, szewc robiący ciżemki, kobiety wypalające garnki i tkające na krosnach 
materiały. Nieopodal wioski znajduje się jaskinia, a w niej olbrzymi smok ziejący ogniem i buchający parą. Na 
najmłodszych czeka tu wiele atrakcji: można nauczyć się wyplatania materiałów na krośnie, wypalania glinianych 
garnków czy popracować przy kowalskich miechach i na kowadle. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą 
sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku, poznać język smoków i zacząć mówić po smoczyńskiemu a w 
najbliższej przyszłości zapraszamy na lekcje żywej historii. 
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ Inwałd, Warownia - zwiedzanie rozpoczynamy od 
średniowiecznej osady na Podzamczu, gdzie zobaczymy m.in.: Chatę szewca, Chatę tkacza, Chatę kowala, Chatę 
garncarza, Chatę powroźnika. Następnie zwiedzimy samą Warownię /Salę tortur, Zbrojownię a w niej Ekspozycję 
stałą i pokaz multimedialny/. Stąd schodzimy do  Parku Ruchomych Smoków.  Powrót do przedszkola na obiad 
około godz.14.00 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

 
13 - 17 osób  płatnych    129,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    109,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      89,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      75,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

                                        65 - 90 osób  płatnych      69,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 

 

        TEP 2. W I E L I CZ K A  1 dzień /SOLILANDIA – oferta dla przedszkoli / 

UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – 90% wycieczki to przebywanie w autokarze lub w kopalni pod ziemią tym samym 
Mali Turyści nie będą narażeni na nagłą zmianę pogody nawet w teoretycznie ciepłe majowe lub czerwcowe dni. 
 
8.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/. Wieliczka – Prosimy tych wszystkich z Państwa, 
którzy pamiętają swoją wizytę z dzieciństwa w Wieliczce jako bieganie za przewodnikiem w ciemnych korytarzach 
o radykalną zmianę zdania – zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem trasy turystycznej połączone z : 
poszukiwaniem śladów bajkowych postaci, spotkaniem ze Skarbnikiem, rozwiązywaniem quizu oraz grami i 
zabawami w towarzystwie skrzata Soliludka i czytaniem pamiętników skrzata. Na koniec wręczenie pamiątkowych 
dyplomów dla małych odkrywców. Średni czas zwiedzania, to ok. 2,5 godziny, temperatura w kopalni 14-16 stopni 
/warto zabrać sweterek lub wygodny polar /. Powrót do przedszkola na spóźniony obiad około godz.16.00 lub za 
dodatkową opłatą możliwość zamówienia obiadu w kopalni. 
 
Uwaga na trasę specjalną SOLILANDIA – przyjmowane są GRUPY POWYŻEJ 20 dzieci! 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

     
20 - 29 osób  płatnych  153,90 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych  133,90 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych  113,90 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

                65 - 90 osób  płatnych  109,90 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/            
 
 
 



      TEP 3. W Y G I E Ł Z Ó W  1 dzień /Ruiny Zamku na Lipowcu i  ognisko w Skansenie Wsi 

Małopolskiej/ 

UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – 80% wycieczki to przebywanie w autokarze, zamku czy skansenie  pod 
zadaszeniem tym samym Mali Turyści nie będą narażeni na nagłą zmianę pogody nawet w teoretycznie ciepłe 
majowe lub czerwcowe dni.     
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ Wygiełzów - zwiedzanie z przewodnikiem  ruin 
Zamku na Lipowcu – dawnej siedziby biskupów krakowskich, wyjście na basztę, zejście do Skansenu gdzie w 
zależności od warunków pogodowych i wieku Małych Turystów będzie czekało ognisko z pieczeniem kiełbasek lub 
grill pod zadaszeniem. Powrót do przedszkola  około godz.14.00 na obiad 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

 
13 - 17 osób  płatnych    109,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      94,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      74,90 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      64,90 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

                65 - 90 osób  płatnych      59,50 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 

 TEP 4. C H O R Z Ó W  1 dzień /Ogród zoologiczny/ 

UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – w ogrodzie zoologicznym jest taka ilość pawilonów zadaszonych iż nawet w 
czasie niesprzyjającej aury dzieci będą w stosunkowo niewielkim stopniu narażone na ewentualne opady deszczu 
w czasie przejścia z jednego pawilonu do drugiego.  
     
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.30 Chorzów – spacer z pilotem po Śląskim 
Ogrodzie Zoologicznym, który zajmuje 49 ha, posiada wiele nowoczesnych pawilonów i wybiegów umożliwiających 
oglądanie egzotycznych zwierząt niemalże w ich naturalnym środowisku. Od lipca 2015 można stanąć oko w oko z 
groźnymi drapieżnikami, ponieważ kraty klatek zastąpiono pancernymi szybami, czas wolny. Powrót do przedszkola 
około godz.15.00 na obiad. 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

 
13 - 17 osób  płatnych    89,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    84,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    69,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    59,50 zł/ + 6 osób 100% rabatu/ 

                65 - 90 osób  płatnych    55,50 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/       
 
 
 

 TEP 5. G Ó R K I  M A Ł E  1 dzień /CHLEBOWA CHATA/ - pakiet „gadanie” 

UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – Chlebowa Chata to obiekt zamknięty tym samym niestraszna nam zła pogoda.. 
 
Proponujemy najmłodszym z turystów niezwykłą lekcję regionalizmu. Wrócimy do korzeni i codziennego życia górali 
beskidzkich, jakie prowadzili jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jeżeli chcecie poznać historię i tradycję mieszkańców 
Podbeskidzia, zobaczyć jak wyglądały niezwykłe maszyny rolnicze naszych dziadków, jak wyglądała praca na 
gospodarstwie, poznać tajniki pszczelarstwa oraz  samodzielnie wykonać niektóre z prac gospodyni i gospodarza, to 
trafiłeś w dobre miejsce!!! 

 
 



9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Górki Małe - wspaniałe warsztaty 
prowadzone przez pasjonatów z wieloletnim doświadczeniem. Pakiet „Gadanie” zawiera: 
  

• zapoznanie z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem 
• prezentacja maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna - droga "od ziarenka do 

bochenka" 
• omawianie procesu powstawania masła i twarogu oraz sprzętów do tego wykorzystywanych 
• omawianie pozyskiwania miodu, pokaz sprzętu pasiecznego i ciekawostki z życia pszczół 
• próby młócenia cepami 
• mielenie zboża na żarnach i odsiewanie mąki , Powrót do przedszkola na obiad około godz.14.00 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

 
13 - 17 osób  płatnych    105,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      94,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      74,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      59,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      56,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 

dopłaty: 
 Pakiet „Jedzenie” - 7,00 zł/os 
• własnoręczne formowanie oraz wypiek podpłomyków 

• degustacja podpłomyków i chleba żytniego 

• dodatki do degustacji: masło, miód, smalec z ziołami - wszystko własnej produkcji 

• kawa zbożowa z mlekiem 

  Ognisko z pieczeniem kiełbasek, pieczywem i dodatkami – 10,00 zł/os                 
 

TEP 6. P S Z C Z Y N A  1 dzień /Zamek oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Jankowicach - żubry, 

świadkowie historii książąt pszczyńskich/ 

UWAGA dla Zamawiających: Przy niesprzyjających warunkach pogodowych po wyjściu z zamku można pominąć 
spacer po parku a pobyt w Jankowicach ograniczyć do oglądania żubrów przy ich karmieniu, zrobienie zdjęć oraz 
krótkiej pogadanki leśnika, który dopasuje poziom pogadanki do wieku uczestników – pod specjalną wiatą. 
     
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Pszczyna - zwiedzanie z przewodnikiem 
ekspozycji głównej Zamku Książąt Pszczyńskich oraz spacer z pilotem po przepięknych alejkach i mostach Parku 
Pałacowego, w dalszej części wycieczki przejazd do Jankowic / oddalonych zaledwie o 6 km od Pszczyny / zagrody 
żubrów, gdzie na specjalnym wybiegu dzieci mogą zobaczyć 7 żubrów prawie w ich naturalnym środowisku. Przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych proponujemy krótki spacer z pilotem po ścieżce ekologicznej /ok.1,0 km, 
czas spaceru to 30 minut/. Ścieżka ta wije się wokół zagrody i wyposażona jest w specjalne tablice przedstawiające 
faunę i florę tego miejsca. Wycieczka, to żywa lekcja przyrody i historii. Powrót do przedszkola około godz.14.00 na 
obiad 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

 
13 - 17 osób  płatnych    119,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      96,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      77,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      65,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      59,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 



TEP 7 - P S Z C Z Y N A  1 dzień /„TROPEM ŻUBRA” warsztaty w zagrodzie pokazowej obok pola 

golfowego w Pszczynie / nie mylić z zagrodą w Jankowicach/ oraz skansen Wsi Pszczyńskiej / 

UWAGA dla Zamawiających: Zarówno w Skansenie jak i w Pokazowej Zagrodzie Żubrów prawie 70% czasu 
wycieczki dzieci spędzą w zadaszonych pomieszczeniach przez co wycieczka jest jeszcze bardziej atrakcyjna ze 
względu na uniezależnienie od pogody.. 
 

9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Pszczyna - zwiedzanie rozpoczynamy od 
Skansenu Wsi Pszczyńskiej po którym oprowadzi nas przewodnik przybliżając warunki życia i pracy ludzi żyjących na 
Śląsku przed 100 a nawet 200 laty /spacer jest okraszany opowiastkami dostosowanymi do wieku dzieci i biegnie od 
izby chłopskiej po spichlerz i kuźnię/, grupa spacerkiem po przepięknych alejkach i mostach Parku Pałacowego, 
udaje się do Pokazowej Zagrody Żubrów gdzie spotka Panią Przewodnik, która przez następne 1,5 godziny po 
podziale grupy na 2 mniejsze podgrupy przeprowadzi z dziećmi warsztaty tematyczne pod hasłem „ Tropem żubra”. 
Celem warsztatów jest przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologii oraz ochrony 
środowiska. Proponowany zakres zajęć będzie obejmował: 

 spacer po zagrodzie, 
 obserwację zachowań zwierząt, pogadankę z elementami dyskusji, 
 poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt, 
 pracę z wykorzystaniem zeszytów ćwiczeń.„Tropem żubra” 

 film o historii żubrów na ziemiach pszczyńskich w kinie 3D 
 

Około 13.00 powrót do autokaru i wyjazd do Bielska. Ta wycieczka, to żywa lekcja przyrody i historii - Powrót do 
przedszkola około godz. 14.00 na obiad 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie: Skansen Wsi Pszczyńskiej, Zagroda Pokazowa – warsztaty i wstęp , plus kino 3D, dodatkowych 
przewodników w zwiedzanych obiektach:  Skansen Wsi Pszczyńskiej, Zagroda Pokazowa   
 

13 - 17 osób  płatnych    129,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      99,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      79,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      69,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

         65 - 90 osób  płatnych      62,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 

TEP 8. USTROŃ - L E Ś N Y  P A R K  N I E S P O D Z I A N E K  1 dzień/ żubry w górach?/   
UWAGA dla Zamawiających: Proponowany program wycieczki jest bardzo atrakcyjny szczególnie dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, proszę jednak pamiętać iż w Leśnym Parku Niespodzianek nie ma poza Muzeum Leśnym i obiektem 
małej gastronomii miejsc do schowania się przed opadami deszczu. Nasze biuro jest jednak przygotowane na takie 
ewentualności pogodowe i już w trakcie zamawiania wycieczki można ustalić w biurze wariant zastępczy 
wycieczki na wypadek złych warunków pogodowych. W ten sposób w konkretnych ramach czasowych oraz 
finansowych danego dnia – dzieci nie będą zawiedzione a Państwo spokojni iż dzieci nie zmokną.  
   
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Ustroń - Leśny Park Niespodzianek - na 15 
ha powierzchni znajduje się 3 kilometrowy pas leśnych ścieżek, które doprowadzą nas do żubrów, jeleni, kóz, świnek 
wietnamskich, saren i innych zwierząt. Niewątpliwie największą atrakcją Parku jest stacja ptaków drapieżnych 
/puszczyki, jastrzębie, sokoły, sowy, kanie, krogulce i inne/. Kolejną atrakcją jest Aleja Bajek, np. Bolka i Lolka, Kota 
w Butach, Królewny Śnieżki. Uczestnicy wezmą udział w pokazie lotów ptaków drapieżnych, zwiedzą sowiarnię 
oraz Muzeum Leśne, czas wolny na dobrze wyposażonym placu zabaw. Powrót do przedszkola około godz.14.00 na 
obiad. 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujętych 
w ofercie, 1 opakowanie karmy dla zwierząt na 2 dzieci. 
 



 13 - 17 osób  płatnych    105,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
 18 - 29 osób  płatnych      93,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
 30 - 39 osób  płatnych      73,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
 40 - 64 osób  płatnych      61,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 
 65 - 90 osób  płatnych      54,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 

TEP 9. WISŁA - kulig  1 dzień /zimą - biały a wiosną - zielony kulig w Wiśle Czarnym/ 

 
UWAGA dla Zamawiających:  zarówno sanie jak i wozy w zależności od pory roku są zadaszone tym samym dzieci 
nie są narażone na zmianę pogody. Gawra góralska jest także zadaszona, wygodna i ciepła. Elementy spaceru w 
centrum Wisły lub spacer wokół skoczni w razie niepogody łączymy, przy czym dzieci nie wychodzą w czasie 
deszczu z autokaru lecz zobaczą zarówno Wisłę jak i skocznie z właściwym komentarzem pilota. PONADTO     
proponujemy Państwu nie tylko kuligi z udziałem dzieci i wychowawców ale KULIGI RODZINNE w czasie których 
PRZEDSZKOLAKI SĄ NA KULIGU ZE SWOIMI RODZICAMI, DZIADKAMI I SWOIM RODZEŃSTWEM – więcej 
informacji na ten temat w biurze pod tel. 501 295 530   
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.30 Wisła Czarne - przejazd zaprzęgami 
konnymi wozami lub saniami do góralskiej koliby, gdzie czeka ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill oraz świeże 
pieczywo i gorąca herbata. 12.30 Powrót do autokaru / spacer 10 min. / a później do wyboru: spacer z pilotem w 
centrum Wisły w czasie, którego dzieci usłyszą legendy o beskidzkich rozbójnikach lub przejazd pod skocznię 
im .Adama Małysza -  Powrót do przedszkola około godz.14.30 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, zaprzęgi konne/sanie, 
ognisko, kiełbaski, pieczywo, dodatki, jednorazowa zastawa stołowa. 
 

15 - 29 osób  płatnych    105,00 zł/ + 2-4 osób 100% rabatu/ 
30 - 44 osób  płatnych      85,00 zł/ + 4-5 osób 100% rabatu/ 
45 - 89 osób  płatnych      65,00 zł/ + 5-8 osób  100% rabatu/                        
90 - …. osób  płatnych      59,00 zł/ + 9 i więcej osób 100% rabatu/ 
 

TEP 10. KONIAKÓW – Centrum Pasterskie  1 dzień /”Po nitce do kłębka”, ”Co nam dają 

owce ?” i wiele innych/ 

 
UWAGA dla Zamawiających:  w autokarze nie pada, w Centrum Pasterskim nie pada, w Koniakowskich Koronkach 
– też nie pada. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie aby zamówić warsztaty dla maluchów w Koniakowie – bez 
względu na pogodę. Ze względów organizacyjnych najlepsze wyniki przynoszą warsztaty organizowane dla grup 
od 20-30 dzieci, grupy większe dzielimy na połowę w ten sposób iż grupa oczekująca na warsztaty odwiedza w 
tym czasie koronki koniakowskie i zabawki ludowe, ma także czas ma wc.  
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ Proszę zwrócić uwagę, że już sama podróż wysoko 
pokładowymi autokarami po beskidzkich serpentynach będzie dla dzieci sporą atrakcją a panoramy widoczne za 
oknem jeszcze bardziej ubogacą wycieczkę. 10.30 Koniaków – Centrum Pasterskie: 
◦ Zajęcia są prowadzone w formie ścieżki edukacyjnej, przywitanie grupy ma miejsce na zewnątrz obiektu, 
skąd rozpościerają się widoki na otaczające hale i góry, grupa wchodzi do bacówki i zapoznaje się z tradycyjnym 
budownictwem drewnianym oraz sposobem funkcjonowania koliby pasterskiej. 
◦ Następnie grupa jest oprowadzana po gazdówce, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć, dotknąć i nakarmić 
zwierzęta gospodarskie, 
◦ a później zwiedzanie wystawy pasterskiej 
◦ oraz prelekcja w formie interaktywnej rozmowy, podczas której prezentowane są m.in: drewniane narzędzia 
do wyrobu serów – gelaty, puciery, czerpaki, ferule, formy na sery oraz inne sprzęty wykorzystywane na bacówce i 
gazdówce; dzwonki pasterskie, fujarki i palice (kije pasterskie); wełna we wszystkich fazach przeróbki – runo owcze, 
czesanka, przędza; narzędzia starodawne i nowoczesne do obróbki wełny – gręple, kołowrotki, wrzeciona, 



motowidła, zwijaki, ramy i krosna tkackie. 
◦ W obiekcie są również wystawione tablice informacyjne, pasterska wystawa fotograficzna oraz albumy, które 
pozwalają na szersze poznanie omawianych tematów.    
◦ Po części teoretycznej przychodzi czas na praktyczne warsztaty w czasie których każde dziecko otrzymuje 2 
kłębki wełny i pod okiem instruktora wykonuje najprostsze zabawki i formy z wełny, które po zajęciach może zabrać 
do domu 
◦ wizytę kończy degustacja kilku rodzajów serów owczych 
◦ w czasie podróży powrotnej dzieci usłyszą od pilota legendy o beskidzkich rozbójnikach i sławnych osobach 
pochodzących z Beskidów jak  Adam Małysz -  Powrót do przedszkola około godz.14.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, warsztaty w Centrum 
Pasterskim dobrane do wieku uczestników, materiały do warsztatów, degustacja serów  i oscypków. 
 

 13 - 17 osób  płatnych    107,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
 18 - 29 osób  płatnych      95,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
 30 - 39 osób  płatnych      73,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
 40 - 64 osób  płatnych      59,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 
 65 - 90 osób  płatnych      56,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 

TEP 11. I N W A Ł D  1 dzień /Mini zoo Kucyk, przejażdżka ciuchcią i park zabaw przy mini zoo/- 

oferta dla przedszkoli 
UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – spora część mini zoo jest zadaszona, podobnie ciuchcia więc tylko w czasie 
przebywania na placu zabaw dzieci mogą być narażone na ewentualne opady deszczu w teoretycznie ciepłe 
majowe lub czerwcowe dni. 
 
Kucyk Mini Zoo położony na malowniczych pagórkach, otoczony zagajnikami i płynącą rzeczką tuż u podnóża 
Beskidu Małego sprawia, że te piękne krajobrazy, różnorodność świata fauny i flory oraz atrakcyjne tereny, 
gwarantują Ci doskonały wypoczynek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy kondycji fizycznej oraz dostarczą 
niezapomnianych wrażeń. Zwiedzanie Mini Zoo to długi spacer po dość urozmaiconym terenie. Można u nas 
zobaczyć gatunki zwierząt bardziej lub mniej znane – kangury benetta, zebu, dziki, szynszyle, szop pracz czy strusie 
emu i żurawie koroniaste. Każde zwierze można pokarmić specjalnie do tego przygotowaną karmą. Trzeba przyznać, 
że mieszkają u nas same głodomory. 
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ Inwałd, z przystanku pod Warownią odjeżdżamy 
kolorową Ciuchcią do mini zoo Kucyk, a po zapoznaniu się z jego wszystkimi mieszkańcami udajemy do do 
położonego obok Parku Zabaw skąd zabiera nas Ciuchcia i przywozi nas do oczekującego na dzieci autokaru.   W 
trakcie podróży za oknami Ciuchci zobaczymy wieżę Eifla, egipską piramidę, ogromy zamek, smoki i dinozaury. 
Powrót do przedszkola na obiad około godz.14.00 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 

 
13 - 17 osób  płatnych    129,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    109,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      89,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      75,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

                                        65 - 90 osób  płatnych      69,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 
 
 

TEP 12. I N W A Ł D  1 dzień / Dinolandia /- oferta dla przedszkoli 



UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – spora część DINOLANDII jest na terenie odkrytym stąd dobra pogoda jest 
niezbędna aby wycieczka się udała, jednak znając specyfikę wycieczek dla dzieci z Przedszkoli na etapie 
zamówienia możemy ustalić wersje zapasową wycieczki w tym samym dniu i w tych samych granicach 
finansowych aby nie rozczarować małych turystów nastawionych na wycieczkę. Szczegóły pod tel. 501 295 530. 
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Inwałd,  Specjalnie z myślą o grupach 
zorganizowanych opracowaliśmy propozycje wycieczek połączonych z nauką, sportem i zabawą. Nasi przewodnicy 
oprowadzą grupę po Parku, mogą też przeprowadzić zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu. W czasie wolnym 
chętni będą mogli skorzystać z ogólnodostępnych atrakcji: Jaskini Tajemnic, poszukiwania szkieletu T.Rexa na Plaży, 
Placu Zabaw, Małego Parku Linowego, Ściany Wspinaczkowej, gry w mini golfa, gry w bule, kuli wodnych, banji, 
żyroskopu, trampoliny, dmuchanej zjeżdżalni, dmuchańca, basenu kulkowego, kolejki Pirat, łódeczek elektrycznych, 
łódeczek manualnych… Na miejscu czeka jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. 
W cenie biletu: 

• ścieżka edukacyjna – zwiedzanie Parku z przewodnikiem, 
• poznanie mieszkańców Dinolandii i odkrycie sekretów mezozoicznego świata, 
• zwiedzanie galerii muzealnej i wystawy wodnych okazów z epoki dewonu, 
• Jaskinia Tajemnic, 
• poszukiwanie szkieletu T.Rexa na plaży, 
• plac zabaw, 
• *park linowy dla dzieci od wzrostu 130 cm, 
• *ściana wspinaczkowa, 
• gra w mini golfa, 
• gra w bule, 
• kule wodne, 
• banji, 
• żyroskop, 
• trampolina, 
• dmuchane zjeżdżalnie, 
• łuki, 
• basen kulkowy, 
• kolejka Pirat, 
• łódeczki elektryczne, 
• łódeczki manualne, 

dopłaty: Zajęcia paleontologiczne / 10 zł/os / 

Chcielibyśmy aby dzieci  poprzez zabawę jeszcze łatwiej mogli przyswoić i utrwalić zdobytą wiedzę. Teoria 
przekazywana w czasie zajęć ma na celu przybliżenie uczniom pracy paleontologa. Jej dopełnieniem są praktyczne 
zajęcia polegające na odkopywaniu ukrytych części dinozaura i składaniu z nich całości lub malowaniu odbitych w 
bloku gipsowym skamieniałości. 
Tematyka zajęć wybierana jest przez organizatora wycieczki. 

Czas trwania zajęć – ok. 45 min. 

Odkopywanie ukrytych części dinozaura: 
– każde dziecko dostaje blok gipsowy, w którym znajdują się drewniane części dinozaura. Zadanie ucznia polega na 
odkopaniu tychże. 
– kości znalezione przez wszystkich uczniów składają się na jeden szkielet. 
Ważnym elementem zadania jest zwrócenie uwagi na umiejętną pracę w grupie. 

Malowanie odbitych w bloku gipsowym skamieniałości: 
– każde dziecko dostaje gipsowy odlew amonitu. Zadanie polega na pomalowaniu tegoż. 
Pomalowany odlew można zabrać do domu na pamiątkę. 

Uczestnicy zajęć paleontologicznych otrzymują certyfikat Młodego Odkrywcy. 

Dodatkowo 



Każdy uczestnik zajęć może również zdobyć niespodziankę. Osoba prowadząca wylosuje wśród uczniów: 
– 4 x 1 zaproszenie do Dinolandii, 
– Dinusia – żółtą maskotkę Parku. 

Dopłaty: MAŁE CO NIECO: 
Do każdego pakietu istnieje możliwość zamówienia kiełbasy z grilla w promocyjnej cenie 5 PLN/os. (kiełbasa z grilla, 
ketchup, woda z sokiem). 

Powrót do przedszkola na obiad około godz.14.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 
 

13 - 17 osób  płatnych    129,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    109,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      89,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      75,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

                                        65 - 90 osób  płatnych      69,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 

TEP 12. I N W A Ł D  1 dzień / PARK MINIATUR, WESOŁE MIASTECZKO /- oferta dla przedszkoli 
UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – 60% atrakcji Parku Miniatur i Wesołego Miasteczka jest na terenie odkrytym stąd 
także w tej wersji wycieczki dobra pogoda jest niezbędna aby wycieczka się udała, jednak znając specyfikę 
wycieczek dla dzieci z Przedszkoli na etapie zamówienia możemy ustalić wersje zapasową wycieczki w tym 
samym dniu i w tych samych granicach finansowych aby nie rozczarować małych turystów nastawionych na 
wycieczkę. Szczegóły pod tel. 501 295 530. 
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Inwałd,  Park Miniatur Świat Marzeń w 
Inwałdzie powstał w 2007 roku. Park Miniatur położony jest na ogromnym terenie, na którym miniaturowe budowle 
wkomponowane są w urzekającą architekturę ogrodową. W dwóch częściach - Świat w miniaturze i Polska w 
miniaturze - można podziwiać aż 60 doskonale odwzorcowanych cudów architektonicznych. Większość z nich 
wykonana jest w skali 1:25, ale są także budowle imponujących rozmiarów, na teren których można wejść - Plac św. 
Piotra - 1:15, Plac św. Marka - 1:10. Prawdziwą perełką w polskie części jest Stadion Narodowy w skali 1:50. więcej... 
Po spacerze w Parku Miniatur zapraszamy do Lunaparku: 

DODATKOWE GRATISOWE ATRAKCJE W CENIE BILETU DO PARKU MINIATUR ŚWIAT MARZEŃ 

- Pirat 
- Koło Młyńskie 
- Autoscooter 
(Pirat lub Koło Młyńskie – od 5 do 11 lat pod opieką osoby dorosłej, od 12 lat samodzielnie) 
(Autoscooter – od 5 do 9 lat pod opieką osoby dorosłej, od 10 lat samodzielnie) 
- Zielony Labirynt 
- Kino 5D 
- Wystawa Tutenchamon 
- Egipt Horror Show 
- Super Ślizg 
- Lodowisko 
- Symulator 
- Dancing Fly 
- Karuzela Dumbo 
- Dziecięca karuzela (od 3 do 11 lat) 
- Kolejka elektryczna (od 3 do 11 lat) 
- 9 metrowa zjeżdżalnia (do 10 lat) 
- Małpi gaj (do 7 lat) 

dopłaty: ATRAKCJE PŁATNE NA TERENIE PARKU 



- Dzika Rzeka – 12 zł 
- Automaty wrzutowe 

UWAGA !!! 

1. KORZYSTANIE Z GRATISOWYCH ATRAKCJI LUNAPARKOWYCH JEST NIELIMITOWANE. 
2. ATRAKCJE LUNAPARKOWE SĄ CZYNNE TYLKO W GODZINACH OTWARCIA PARKU. 
3. W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH URZĄDZENIA LUNAPARKOWE MOGĄ BYĆ NIECZYNNE W   
SEZONIE. 
4. W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH PARK MINIATUR MOŻE BYĆ ZAMKNIĘTY O GODZ. 18:00. 
5. NIE SKORZYSTANIE Z GRATISOWYCH ATRAKCJI LUNAPARKOWYCH NIE STANOWI PODSTAW DO JAKICHKOLWIEK 
ROSZCZEŃ. 
6. OGRANICZENIA WIEKOWE SĄ BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGANE. 
7. NA TERENIE PARKU MINIATUR OBOWIĄZUJE ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZĄT. 
8. PARKING I TOALETY SĄ BEZPŁATNE. 

Powrót do przedszkola na obiad około godz.14.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 
 

13 - 17 osób  płatnych    139,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      99,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      85,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 

                                        65 - 90 osób  płatnych      79,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 
 

TEP 14.  Z A T O R   1 dzień /Dinozatorland – Park Rozrywki /oferta dla przedszkoli 
UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – 60% atrakcji w Dinozatorlandzie jest na terenie odkrytym stąd także w tej wersji 
wycieczki dobra pogoda jest niezbędna aby wycieczka się udała, jednak znając specyfikę wycieczek dla dzieci z 
Przedszkoli na etapie zamówienia możemy ustalić wersje zapasową wycieczki w tym samym dniu i w tych samych 
granicach finansowych aby nie rozczarować małych turystów nastawionych na wycieczkę. Szczegóły pod tel. 501 
295 530. 
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Zator - Park Ruchomych Dinozaurów 
Dinozatorland to jedyny w swoim rodzaju park rozrywki dla dzieci – to tutaj na odwiedzających czeka mnóstwo 
zabawy na każdym kroku wśród modeli dinozaurów wyglądających jak żywe oraz wielu innych atrakcji. Wprawa do 
naszego parku to niezapomniany czas nie tylko dla tych, którzy uwielbiają dinozaury! 
Nasz park to ogromna sala zabaw i nauki na świeżym powietrzu, gdzie na każdego przybywającego czeka wiele 
rozrywek. Dinozatorland znajduje się na gęsto zalesionym terenie, przez który wiedzie ścieżka edukacyjna 
prezentująca dawne życie dinozaurów. Pośród drzew spostrzec można ożywione modele dinozaurów – to łącznie 
przeszło 100 różnych eksponatów, zarówno tych mniejszych, jak i gigantycznych gadów, które niegdyś siały postrach 
na Ziemi – to między innymi ogromne roślinożerne zauropody oraz T-Rex, który jest największym hitem naszego 
parku. Większość eksponatów porusza się i wydaje dźwięki, dlatego przechadzka po naszej ścieżce edukacyjnej 
sprawi, że poczujesz się tak, jakbyś przeniósł się w przeszłość! 
Ścieżka edukacyjna z dinozaurami to jeszcze nie wszystkie atrakcje dla dzieci w Dinozatorland. Przy końcu ścieżki na 
zainteresowanych czeka Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, w którym prezentujemy kolekcję skamieniałych 
zwierząt – ważek, ryb, ptaków, również elementy szkieletów dinozaurów oraz jajka. W Muzeum znajduje się także 
stała ekspozycja, która pokazuje procesy powstawania skał, minerałów i kamieni ozdobnych.  
Zapraszamy także do centrum zabaw dla dzieci w naszym parku – to tu odbywają się pouczające lekcje biologii. Nasi 
pracownicy zaprezentują w formie ciekawego wykładu dawne dzieje Ziemi oraz dinozaurów, które niegdyś ją 
zamieszkiwały. Organizujemy również zajęcia archeologiczne dla dzieci – to sala zabaw dla dzieci, w której maluchy 
mogą wcielić się w rolę archeologów i poszukiwać szkieletów dinozaurów. Prowadzimy ponadto Warsztaty Młodego 
Paleontologa, które polegają na odkrywaniu szkieletów dinozaurów w masie gipsowej z użyciem specjalistycznych 
narzędzi.  



Program pakietu Premium Plus obejmuje:  
 
       -     Wstęp do Parku Ruchomych Dinozaurów 

– Wstęp do Parku Mitologii 
– Wstęp do Parku Owadów 
– Wstęp do Parku Bajek i Wodnych Stworzeń, 
– Seans w kinie 5D, 
– Zwiedzanie Domu do Góry Nogami, 
– NOWOŚĆ! kino 360 3D 
– Możliwość wielokrotnego skorzystania z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku (z 
wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów) 
 
Powrót do przedszkola na obiad około godz.14.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 
 
 13 - 17 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    112,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      92,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/   
 

TEP 15.  Z A T O R   1 dzień /Energylandia – Park Rozrywki/oferta dla przedszkoli 
UWAGA dla ZAMAWIAJĄCYCH – 50% atrakcji w Energylandii jest na terenie odkrytym stąd także w tej wersji 
wycieczki dobra pogoda jest niezbędna aby wycieczka się udała, jednak znając specyfikę wycieczek dla dzieci z 
Przedszkoli na etapie zamówienia możemy ustalić wersje zapasową wycieczki w tym samym dniu i w tych samych 
granicach finansowych aby nie rozczarować małych turystów nastawionych na wycieczkę. Szczegóły pod tel. 501 
295 530. 
 
9.00 wyjazd z przedszkola po śniadaniu /z rejonu Bielska-Białej/ 10.00 Zator po przyjeździe na miejsce  i 
formalnościach związanych z wejściem grupy, pilot przeprowadzi instruktaż na temat rozpoznawania dostępności 
poszczególnych atrakcji ze względu na wiek i wzrost uczestników wycieczki. Od tego momentu zaczynamy w grupach 
ze swoimi Wychowawcami wspaniałą zabawę w Parku Rozrywki. Strefa dziecięca to prawdziwa kraina marzeń 
wszystkich maluchów. Nasze kochane pociechy będą mogły wybawić się na wielu atrakcjach, specjalnie im 
dedykowanych. Wszystkie z urządzeń zostaną odpowiednio udekorowane, aby przypominać jak najbardziej bajkową 
krainę. Dodatkowo wiele z elementów scenografii będzie pełnić rolę edukacyjną: dzieci będą mogły zobaczyć figury 
bajkowych zwierzątek. Wyprawa do tej krainy na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem! 

• Dostępne atrakcje 

• Strefa dziecięca 

• 27 Zjeżdżalnia Arctic Fun 

• 24 Kolejka Farma Krasnali 
• 29 Łódki Wyspa Skarbów 

• 32 Jeep Safari 
• 28 WRC Auto Zderzaki 
• 31 Cichy Kącik Mamy i Dziecka 

• 23 Energuś Roller- Coaster 
• 30 Karuzela Bajkowa „Leo” 

• 26 Duża karuzela bajkowa „Sissi 
• 33 Karuzela Latające Huśtawki 
• 25 Karuzela Super Pompa 

• Strefa familijna 

• Strefa ekstremalna 

http://energylandia.pl/strefy/lista/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/16-zjezdzalnia-arctic-fun/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/17-kolejka-farma-krasnali/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/18-lodki-wyspa-skarbow/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/19-jeep-safari/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/20-wrc-auto-zderzaki/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/31-cichy-kacik-mamy-i-dziecka/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/23-energus-roller-coaster/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/12-karuzela-bajkowa-leo/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/13-duza-karuzela-bajkowa-sissi/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/14-karuzela-latajace-hustawki/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-dziecieca/15-karuzela-super-pompa/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-familijna/
http://energylandia.pl/strefy/strefa-ekstremalna/


• Gastronomia 

• Widowiska i inne atrakcje 

Każde z dzieci może dowolną ilość razy korzystać z dowolnego urządzenia, jednak „pojemność” ilościowa i czasowa 
tychże urządzeń ogranicza je. Wychowawcy w oparciu o własną wiedzę i stan faktyczny oraz natężenie ruchu 
zwiedzających czy też stan pogody, dopasowują program zabawy tak, aby o wyznaczonej godzinie grupa stawiła się 
na poczęstunek /frytki i napój, które dzieci w wieku do 13 roku życia mają w cenie/. Zbiórka o godz.13.00. 
Powrót do przedszkola na obiad około godz.14.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę 
pilota na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w 
ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach 
 
 13 - 17 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    112,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      92,00 zł/ + 6-8 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,00 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/    

http://energylandia.pl/strefy/gastronomia/
http://energylandia.pl/strefy/widowiska-i-inne-atrakcje/

