FARMA ILUZJI
Termin: Termin do ustalenia (kat.: Wycieczki jednodniowe (szkolne))
Miejsce zbiórki: wyjazd ze szkoły (Warszawa i aglomeracja warszawska)
Muzeum Iluzji i Latająca Chata Tajemnic, zabawa Lewitujących Piłeczkach, tajemnice Głowie na
talerzu to wszystko czeka nas na tej niezwykłej farmie. Na wycieczce poszukamy rozwiązań zagadki
Lewitującego Kranu i skarbu w Wiklinowym Labiryncie. Spacer Ścieżką Złudzeń oraz zabawa na polu
dmuchawców (do 12 roku życia) i partyjka Mega Chińczyka, Kraina Łamigłówek oraz wizyta przy
Meblach Olbrzyma. To nie wszystkie atrakcje...

Program:
Ok. 8.00 wyjazd ze szkoły
Zapraszamy na wycieczkę do Parku Magii i Iluzji, gdzie czekają nas atrakcje łączące naukę z
zabawą. Zgłębimy tajemnicę latającego domu, przespacerujemy się lustrzanym korytarzem, zagramy
partię gigantycznych szachów, …

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lustrzany Labirynt i tajemniczy Ames Room oraz spacer przez Wiklinowy Labirynt
Zwiedzanie Muzeum Iluzji i zwiedzanie Latającej Chaty Tajemnic unoszonej balonami
Zabawa z Lewitującymi Piłeczkami i zabawa z Głową na Talerzu
Studnia Nieskończoności z tunelem wijącym się prawie do końca ziemi
Tajemnica Niemożliwego Trójkąta
Spacer Ścieżką Złudzeń i Ścieżką Zdrowia i Iluzja Magicznego Domku
Oryginalna fontanna Lewitujący Kran
Lasek Doświadczeń – do samodzielnego zgłębiania tajemnic fizyki
Meble Olbrzyma (stół, krzesło) oraz wspólne budowanie z Gigantycznych Klocków
Giga Szachy i Mega Chińczyk
Zabawa na Drewnianym Placu Zabaw
15-minutowa zabawa na Polu Dmuchańców – konstrukcje pneumatyczne (do 12 roku życia)
Szlak Trapera –przygoda na pełnych niespodzianek mokradłach
przeprawa tratwami przez Zaklęty Staw
Tunel Zapomnienia – wrażenie lewitacji

ok. 16.00 powrót pod szkołę
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Ceny:
LICZBA OSÓB PŁACĄCYCH:
25-29

30-34

35-39

141.00 zł

122.00 zł

110.00 zł

KOSZT UCZESTNICTWA:

40 i więcej

99.00 zł

Uwagi:
Cena zawiera: * Transport autokarem klasy * (Mercedes, Bova, Setra...) ze wszystkimi opłatami
drogowymi, parkingowymi itp., * Obsługa pilocka i przewodnicka na trasie wycieczki i w
zwiedzanych obiektach, * Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu * 3 – 4 miejsca
bezpłatne dla opiekunów * ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki i opiekunów Cena nie
zawiera: * Wyżywienia (możliwe zorganizowanie obiadu) w cenie 19 zł od osoby. Zgłoszenia: tel. 22
618 72 25, kom. 609 462 660, e-mail: biuro@horn.warszawa.pl
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