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INWALD - PISARZOWICE
PROGRAM:
O 06:00 hod. odchod zo Žiliny do poľského Inwaldu, kde navštívime park atraktívny pre deti aj dospelých.
Veľký zábavný park ponúka pirátsku loď, mlynské kolo, autodróm, rafting po divokej rieke, simulátor,
maxi šmykľavku, bludisko, egyptskú hororovú show.
Dinolandia je zvláštne miesto, v ktorom sa môžete vrátiť v čase a absolvovať mimoriadnu cestu do druhohôr.
Pozornosť pútajú sochy dinosaurov, ako napríklad Tyranosaurus Rex a iné.
Na kopci za zábavný parkom sa nachádza stredoveký hrad obklopený drevenou palisádou.
Kamenistá cesta vedie na nádvorie stredovekej pevnosti, ktorá v sebe skrýva jedinečné miesta – stredovekú osadu,
zbrojnicu, mučiareň alebo Park pohyblivých drakov. Pri putovaní po chodníkoch na úpätí pevnosti sa môžeme
zoznámiť s menami drakov, nájsť vajíčka, z ktorých sa liahnu, dozvedieť sa, čo tieto prehistorické stvorenia
raňajkujú, ako sa odlišujú vzhľadom, či majú šupiny alebo perie. V samotnej pevnosti sa nachádza veľké množstvo
zaujímavých atrakcií, kde si možno vyskúšať streľbu z luku, pozorovať prácu hrnčiara, tkáča alebo kováča.
Park miniatúr má viac ako 65 unikátnych miniatúr stavieb z celého sveta v mierke 1:25. Počas prechádzky
cez Austráliu, Grécko, Taliansko, Poľsko, Čínu, Francúzsko a Mexiko si môžete vychutnať na miniatúrach štruktúry
charakteristické pre každú z týchto krajín. V jeden deň tak môžete stáť pod Eiffelovou vežou,
na námestí svätého Petra vo Vatikáne, pri Brandenburskej bráne alebo pri gondole kotviacej
vo vodnom kanáli v Benátkach.
Pozornosť si zaslúži aj flóra: miniatúru Starého mosta v Mostare obklopuje žltý ker, ktorý sa dožíva až 50 rokov,
zámok v Malborku zdobia biele a červené ruže v tvare poľskej vlajky, Zakopané je bohaté na smrek a borovicu
a zámok v Moszne má rastlinný obal z ľubovníka bodkovaného a azaliek, ktoré hrajú množstvom farieb.
Počas pobytu je možnosť občerstvenia v niektorej z reštaurácií.
Neskôr popoludní pokračovanie do Pisarzowic, návšteva záhradníctva, ktoré ponúka pastvu pre oči: nielen
azalky, rododendrony ale aj mnohé iné druhy kvitnúcich kríkov. Ak sa Vám niektoré zapáčia,
môžete si nakúpiť. Po dobrom nákupe sa môžete občerstviť v miestnej kaviarni.
Pri japonskej záhrade zas nechýba príjemná čajovňa.
hod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod.
CENA 26 €/dosp.os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
19 €/dieťa do 12 rokov
Nepovinný príplatok: poistenie 2,50 €/ osoba
Orientačné vstupné: Park minatúr, lunaprak, pevnosť, jazda vláčikom a minizoo
79 Zl, cca 18 €/dosp.os, 69 Zl, cca 15,50 €/do 26 r.
deti do 90 cm vzrastu, alebo deti v deň narodenín 1 Zl
V cene vstupného nie je použitie výherných automatov a rafting na divokej rieke.
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