
Miodowy Dzień

Muzeum Pszczelarstwa przy Gospodarstwie Pasiecznym  „Sądecki Bartnik” 
zaprasza na niezapomniany, pełen atrakcji „Мiodowy Dzień”

Informacje dodatkowe:
- bezpłatnie jeden opiekun na 10 osób (nie dotyczy posiłków),
- wynajęcie placu pod ognisko z drewnem – 100zł.
- możliwość indywidualnego doboru programu,
- zimą organizujemy kuligi.

   01.01.2017 - 30.04.2017

Oferta promocyjna,
dedykowana dla grup 

zorganizowanych 
dzieci i młodzieży 

szkolnej obowiązuje: 

prosimy o wcześniejszą 
rezerwację pod nr telefonu: 

18 414 05 79

Całkowity koszt pobytu 41 zł/os. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W programie:
  zwiedzanie skansenu i muzeum z przewodnikiem, w tym:
    plenerowej kolekcji barci i uli oraz wystawy dotyczącej historii bartnictwa 
    i pszczelarstwa | obejrzenie interaktywnej wystawy „Sekrety ula”, odkrywającej 
    tajniki z życia rodziny pszczelej  6 zł/os. Czas trwania ok.1 godz.____________
  warsztaty pszczelarskie (możliwość wyboru) 13 zł/os. (ok.1 godz.)___________
  degustacja miodów naturalnych na ciastkach miodowych  4 zł/os. ___________
  rekreacyjna przejażdżka wozem konnym po okolicy ok. 3 km  6 zł/os.     _________ 
  jazda wierzchem (kucyki, hucuły)  2 zł/os.__________________________
  animacje i zabawy „Pszczeli Rój” 5 zł./os. (ok.45 minut) __________________
  (w animacjach uwzględniamy wiek uczestników oraz aktualną pogodę).
  „Co jest grane w Zagrodzie”- wizyta z Gospodarzem u zwierząt 5 zł/os.(ok. ½ godz.)_
  czas wolny (można go wykorzystać na zabawy w Pszczelej Wiosce, spacery w par-
  ku Zarembów, sesję zdjęciową oraz pamiątkowe zakupy w „Мiodowej Spiżarni”.

Pakiet podstawowy można poszerzyć o posiłki:
- grillowanie w Parku Zarembów (kiełbasa, keczup, musztarda, pieczywo, herbata 
   lub napój) 12 zł/os. /porcja mniejsza 9 zł./1 os.____
- obiad w restauracji „Вartna Chata”(zupa, danie 
   jarskie, napój) 16 zł/os. /porcja mniejsza 12 zł/os.___
- obiad w restauracji „Вartna Chata”(zupa, danie 
   mięsne, napój) 19 zł/os. /porcja mniejsza 15 zł/os.__  

   21.10.2017 - 20.12.2017



Miodowy Dzień

W programie:
  zwiedzanie skansenu i muzeum z przewodnikiem, w tym:
    plenerowej kolekcji barci i uli oraz wystawy dotyczącej historii bartnictwa 
    i pszczelarstwa | obejrzenie interaktywnej wystawy „Sekrety ula”, odkrywającej 
    tajniki z życia rodziny pszczelej  7 zł/os. Czas trwania ok.1 godz.____________
  warsztaty pszczelarskie (możliwość wyboru) 14 zł/os. (ok.1 godz.)___________
  degustacja miodów naturalnych na ciastkach miodowych  5 zł/os. ___________
  rekreacyjna przejażdżka wozem konnym po okolicy ok. 3 km  7 zł/os.     _________ 
  jazda wierzchem (kucyki, hucuły)  3 zł/os.__________________________
  animacje i zabawy „Pszczeli Rój” 5 zł./os. (ok.45 minut) __________________
  (w animacjach uwzględniamy wiek uczestników oraz aktualną pogodę).
  „Co jest grane w Zagrodzie”- wizyta z Gospodarzem u zwierząt 5 zł/os.(ok. ½ godz.)_
  czas wolny (można go wykorzystać na zabawy w Pszczelej Wiosce, spacery w par-
  ku Zarembów, sesję zdjęciową oraz pamiątkowe zakupy w „Мiodowej Spiżarni”.

Muzeum Pszczelarstwa przy Gospodarstwie Pasiecznym  „Sądecki Bartnik” 
zaprasza na niezapomniany, pełen atrakcji „Мiodowy Dzień”

Pakiet podstawowy można poszerzyć o posiłki:
- grillowanie w Parku Zarembów (kiełbasa, keczup, musztarda, pieczywo, herbata 
   lub napój) 12 zł/os. /porcja mniejsza 9 zł./1 os.____
- obiad w restauracji „Вartna Chata”(zupa, danie 
   jarskie, napój) 16 zł/os. /porcja mniejsza 12 zł/os.___
- obiad w restauracji „Вartna Chata”(zupa, danie 
   mięsne, napój) 19 zł/os. /porcja mniejsza 15 zł/os.__  

Całkowity koszt pobytu 46 zł/os. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informacje dodatkowe:
- bezpłatnie jeden opiekun na 10 osób (nie dotyczy posiłków),
- wynajęcie placu pod ognisko z drewnem – 100zł.
- możliwość indywidualnego doboru programu,
- zimą organizujemy kuligi.

   01.05.2017 
                 - 20.10.2017

Oferta promocyjna,
dedykowana dla grup 

zorganizowanych 
dzieci i młodzieży 

szkolnej obowiązuje: 

prosimy o wcześniejszą 
rezerwację pod nr telefonu: 

18 414 05 79


