
MIODOWY DZIEŃ
Oferta dedykowana dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży

szkolnej obowiązuje: 01.05.2021 – 22.10.2021

W programie:
„Jak to było kiedyś i jest dzisiaj z tymi pszczołami”
-zwiedzanie skansenu i muzeum z przewodnikiem,(czas trwania ok.1 godz)
-9 zł /os.
Zajęcia tematyczne(czas trwania ok.1 godz) – 16 zł/os.
Możliwość wyboru:
- „Magia wosku pszczelego”- własnoręczny wyrób świec z węzy pszczelej
połączony z prezentacją na temat znaczenia wosku pszczelego dawniej i
dzisiaj.
- „Pszczoła mrówce rada” - ciekawe, dynamicznie prowadzone zajęcia,
mające na celu poznanie życia społecznego pszczół i mrówek.
- „Pracowici Goście kwiatów”- odkrywcze, doświadczalne zajęcia, ułatwiające
zrozumienie ciężkiej tematyki związanej z zapylaniem roślin.
degustacja miodów naturalnych na ciastkach miodowych – 5 zł/os.
rekreacyjna przejażdżka wozem konnym po okolicy ok. 3 km – 7 zł/os.
animacje i zabawy „Pszczeli Rój”-8 zł./os. Czas trwania ok.1 godz(w
animacjach dla dzieci 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 wyznaczonym terenie,
spacer

w parku Zarembów ścieżką edukacyjną”Wiedza,Praca,Życie”, oraz pamiątkowe
zakupy

w „Miodowej Spiżarni”

Całkowity koszt pobytu 50.00 zł/os.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Pakiet podstawowy można poszerzyć o posiłki:
· obiad w restauracji „Вartna Chata”(zupa, danie jarskie, napój) – 20 zł/os.

- porcja mniejsza -14 zł/os
· obiad w restauracji „Вartna Chata”(zupa, danie mięsne, napój) – 22 zł/os
- porcja mniejsza – 17 zł/os
grillowanie w Parku Zarembów (kiełbasa, keczup, musztarda, pieczywo, herbata lub
napój) -15 zł/os.
- porcja mniejsza 12 zł/os.
Informacje dodatkowe:
· bezpłatnie jeden opiekun na 10 osób ( nie dotyczy posiłków),
· możliwość indywidualnego doboru programu,
· wynajęcie placu pod ognisko lub grill z drewnem:



- przy min.3 atrakcjach i grupach do 50 osób – 100zł.
- przy mniej niż 3 atrakcjach – 5 zł/os.
· jazda na kucyku wierzchem tylko dla dzieci przedszkolnych – 3 zł/kółko
· prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr telefonu: (18) 414 05 79
lub e-mail: muzeum@bartnik.pl

mailto:muzeum@bartnik.pl

