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Jura Park Bałtów dla najmłodszych

1 -12 lat 



POZNAJ TO WYJĄTKOWE MIEJSCE

Dzień 1

ZAKWATEROWANIE 
Kompleks noclegowy Zajazd „Przystocze” lub Ranczo w dolinie. 

RANCZO W DOLINIE II 

tylko 450 m od największych bałtowskich 
atrakcji znajduje się urokliwe miejsce do 

wypoczynku. Tuż obok wybiegów dla koni, 
ujeżdżalni, tuż nad rzeką, w sąsiedztwie lasu.

RANCZO W DOLINIE 

niezwykłe otoczenie oraz atrakcje tworzące 
sielski klimat rancza: ujeżdżalnia i stajnia dla 

koni, bezpieczne, ogrodzone podwórko, 
ogródek oraz urokliwa zagroda dla zwierząt.

ZAJAZD „PRZYSTOCZE” 

kompleks domków wypoczynkowych, położonych na 
wzgórzu. Domki leżą w cichym otoczeniu przyrody, 
przy stoku narciarskim, na którym już od wczesnej 

wiosny wypasają się konie.



Wzdłuż kilometrowej ścieżki dydaktycznej znajduje się blisko 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała trasa została podzielona na 
okresy geologiczne, dzięki czemu możemy chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej planecie. Warto wiedzieć, że 
tu gdzie obecnie leży nasz Park Dinozaurów, była jurajska plaża, po której wędrowały dinozaury. Dowodem na tą są odnalezione w tutejszym 
wąwozie tropy dinozaurów. Właśnie to odkrycie stało się inspiracją do powstania pierwszego w Polsce parku jurajskiego.

JURA PARK - ŚWIAT DINOZAURÓW



BAŁTÓW AKTYWNIE - 1 atrakcja do wyboru

Dzień 2

"Bałtów Aktywnie” to specjalnie przygotowana propozycja dla gości 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Korzystając z istniejącej 
infrastruktury Kompleksu oraz niezwykłych walorów przyrodniczych 
występujących na terenie Bałtowa i okolic możemy zaproponować szeroką 
gamę aktywności – od łagodnych ścieżek spacerowych, po wymagające 
tereny biegowe, spływy kajakowe, czy wspinaczkę.  Oprócz atrakcji, które już 
oddaliśmy do Waszej dyspozycji w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym w 
prezencie od nas otrzymujecie jedną dodatkową atrakcję spośród 
następujących: ścianka wspinaczkowa, wypożyczenie rowerów, spływ 
kajakowy lub jazda konna - sami zdecydujcie!

3-4h

Do Waszej dyspozycji są trasy rowerowe o różnej długości i 
stopniu trudności. Z aplikacją „Krzemienny Szlak” zwiedzanie 
urokliwych krain jeszcze nigdy nie było tak przyjemne! Na 
każdej trasie zaznaczone są najważniejsze punkty warte 
zobaczenia. Bez problemu traficie do zabytkowych wiatraków, 
s t a n o w i s k g e o l o g i c z n y c h i a r c h e o l o g i c z n y c h , 
monumentalnych ruin zamków i pałaców. Dla najmłodszych 
przygotowaliśmy małe rowerki oraz przyczepki.

Chwytając za wiosło, przemierzymy dolny 
bieg naturalnie meandrującej rzeki 
Kamiennej. Do wyboru trasa o długości 6 
km (czas spływu ok. 1-1,5h) lub dłuższa - 13 
km (czas spływu ok. 3h); dla chętnych 
mamy również 18 km odcinek (4h).

Pod okiem wykwalifikowanego instruktora 
o d w i e d z i m y r e j o n w s p i n a c z k o w y 
Przełomów Kamiennej, który oferuje 
znakomite warunki do uprawiania 
wspinaczki skałkowej. 

Spokojne i starannie dobrane konie umożliwiają dobór 
poprowadzenie zajęć dla osób w różnym wieku i o różnym 
stopniu zaawansowania. Zajęcia na lonży odbywają się 
pod okiem instruktora. Nauka polega na poznaniu 
podstaw jazdy konnej oraz oswojenie się ze zwierzęciem.



ZABAWY CIĄG DALSZY
Dzień 3

Bałtowski Zwierzyniec – Safari. Zwierzyniec 
Górny to ogromny ponad 60 ha obszar. Rozległe 

łąki, zagajniki, wąwozy, oczka wodne są 
doskonałym miejscem do życia dla mieszkańców 

tej części Zwierzyńca. Ze względu na wygodę 
podróżujących oraz bezpieczeństwo zwierząt i 

gości zwiedzanie odbywa się z pokładu 
amerykańskiego schoolbusa – zupełnie jak na 

prawdziwym, afrykańskim Safari! 

Polska w Miniaturze to park miniatur 
uformowany na kształt Polski obszar o 

powierzchni ok. 1 hektara z zaznaczonymi 
głównymi rzekami, jeziorami, krainami 

geograficznymi. Modele miniatur reprezentują ( w 
skali 1:25) najciekawsze zabytki architektoniczne 

powstałe w różnych okresach historycznych. 

BAŁTÓW TO NIE TYLKO DINOZAURY!  

W RAMACH BILETU „OPEN” DO 
WASZEJ DYSPOZYCJI ODDAJEMY:  

JURAPARK, ZWIERZYNIEC (GÓRNY I 
DOLNY) - SAFARI,  POLSKA W 

MINIATURZE, KOLEJ KRZESEŁKOWA 
(W WEEKENDY), PARK ROZRYWKI, 
SABATÓWKA, ROLLERCOASTER. 



Prehistoryczne Oceanarium - to 
miejsce, w którym głębia oceanu 

przenika się z głębią trójwymiarowego 
przekazu. Zobacz, jak wyglądało 
podwodne życie miliony lat temu. 

Przenieś się w świat podwodnego życia 
ogromnych gadów i stań „oko w oko” z 
gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące 

lat temu.

Park Rozrywki - miejsce dla małych i 
dużych poszukiwaczy wrażeń. Dla 

dzieci największym wabikiem pozostają 
oczywiście kolejki górskie czy gokarty, 

ale po upojnych godzinach spędzonych 
na szalonej jeździe, warto zaproponować 

im także dodatkowe rozrywki jak np. 
karuzele, zjeżdżalnie, trampoliny, basen z 

kulkami, czy kino 5D.

Sabatówka – miejsce animacji, gdzie 
dzieci i młodzież przenoszą się w świat 

początków Słowian i legend. Warto 
pamiętać, że jesteśmy w woj. 

Świętokrzyskim, niedaleko Łysej Góry, 
kolebki i odkryć pierwszych wiosek 

Słowiańskich.  



Cena obejmuje:

2 noclegi w pokojach z łazienkami. Dzieci do lat 3 (nocleg na łóżku rodziców) - gratis!

Wyżywienie: 2 x obiady dwudaniowe, 2 x śniadania serwowane, 2 x kolacje.

Opłacone atrakcje: 3-dniowy bilet wstępu do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego bez ograniczeń: 
JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec (Górny i Dolny) - SAFARI, Polska w miniaturze, 
kolej krzesełkowa w weekendy, Park Rozrywki, Sabatówka,  Rollercoaster; + 1 atrakcja „Bałtów 
aktywnie” - do wyboru: spływ kajakowy / wypożyczalnia rowerów / ścianka wspinaczkowa / jazda konna.

Cena nie obejmuje:
Transportu do odwiedzanych miejsc - dojazd własny.

Atrakcji nie objętych ceną pobytu.

Rodzina: 2-6 - osobowa

Cena wycieczki (minimum 1 dziecko): 500 zł/osobę

mateusz@fokus.waw.pl

535-477-157

ZAREZERWUJ JUŻ  DZIŚ!
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