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ATRAKCJE PARKU  
Doświadczaj 

Wypróbuj 

Oglądaj 

Odkrywaj 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Atrakcje Parku Dzieje 

ATRAKCJE STAŁE ATRAKCJE AKTYWNE 
URZĄDZENIA I INSTALACJE, Z KTÓRYCH MOŻNA SAMODZIELNIE 
KORZYSTAĆ, BEZ UDZIAŁU OBSŁUGI I ANIMATORÓW. 

 Mini zoo – Zwierzyniec 

 Ogród Bajek Krasickiego (do wysłuchania bajki: „Przyjaciele”, 
„Czapla, Ryby i Rak”, „Wilczki”, „Lew i Zwierzęta”) 

 Strefa Relaksu „Pod lipą Kochanowskiego” ze stawem i  
fontanną 

 Plac zabaw „Pracownia Żółtej Ciżemki” wraz z piaskownicą 
archeologiczną 

DODATKOWO ZAMAWIANY PROGRAM PARKU OPARTY O 
DZIAŁANIA Z UDZIAŁEM ANIMATORÓW 

 

 Warsztaty manualne 

 Zabawy z animatorami (konkurencje stylowe, 
średniowieczne katapulty) 
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PLAC ZABAW  
I PIASKOWNICA 
ARCHEOLOGICZNA 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Atrakcje Parku Dzieje | Atrakcje stałe 
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STREFA RELAKSU  
„POD LIPĄ KOCHANOWSKIEGO” 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Atrakcje Parku Dzieje | Atrakcje stałe 

 Zacienione miejsce odpoczynku  
Meble z palet, teren zielony nad stawem. Idealne na 
przeprowadzenie własnych zajęć lub lekcji w 
„terenie” (we własnym zakresie). 

 Mini-orienteering  
Odnalezienie punktów we własnym zakresie, mapa 
do pobrania w kasie. 

 Poszukiwanie skarbu  
Gra typu „quest” (przejście trasy we własnym 
zakresie, plan do pobrania w kasie). 
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WARSZTATY  
MANUALNE 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Atrakcje Parku Dzieje | Atrakcje stałe 

 Warsztaty dla dziewcząt 
Samodzielne wykonanie opaski, wianka na głowę 
(na zamówienie drewniane zabawki, glina, itp.) 

 Warsztaty dla chłopców 
Samodzielne wykonanie koszyczka, hełmu 
rycerskiego (na zamówienie drewniane zabawki, 
glina, itp.) 
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ZABAWY  
Z ANIMATORAMI 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Atrakcje Parku Dzieje | Atrakcje stałe 

 strzelanie z katapult balonami z wodą 

 toczenie koła od wozu 

 rzuty podkową 

 chodzenie na drewnianych wiadrach 

 strzelanie z łuku 

 przeciąganie liny 

 animowanie zabaw w stałych atrakcjach Parku 

 …i wiele innych zabaw! 
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PROGRAM WEEKENDOWY I ŚWIĄTECZNY 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Atrakcje Parku Dzieje | Program weekendowy 

PROGRAM WEEKENDOWY ZAWIERA NAJATRAKCYJNIEJSZE JEGO ELEMENTY, REALIZOWANY JEST W STAŁYCH GODZINACH. JEŚLI WASZA 
GRUPA MA MOŻLIWOŚĆ PRZYBYCIA WŁAŚNIE W WEEKEND – NAMAWIAMY DO TEGO GORĄCO!  

Godziny mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych lub pogodowych 

OD 20 MAJA OD 9 CZERWCA 

 OD 20 MAJA (SOBOTA, NIEDZIELA) 
godz. 16:00 – Pokaz sokolniczy 
godz. 17:00 – Dziecięcy teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana 
Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 

 OD 9 CZERWCA (PIĄTEK) 
godz. 17:00 – Dziecięcy teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana 
Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 

 OD 9 CZERWCA (PIĄTEK, SOBOTA) 
godz. 19:00 – Wieczornica Staropolska /za dodatkową 
opłatą/ 
godz. 21:30 – Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż” /za 
dodatkową opłatą/ 

 PIĄTEK 
godz. 17:00 – Teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 
godz. 19:30 – Wieczornica Staropolska /za dodatkową 
opłatą/ 
godz. 21:30 – Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż” /za 
dodatkową opłatą/ 

 SOBOTA 
godz. 16:00 – Pokaz sokolniczy 
godz. 17:00 – Teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 
godz. 19:30 – Wieczornica Staropolska /za dodatkową 
opłatą/ 
godz. 21:30 – Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż” /za 
dodatkową opłatą/ 

 NIEDZIELA 
godz. 16:00 – Pokaz sokolniczy 
godz. 17:00 – Teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 

 SOBOTA 
godz. 16:00 – Pokaz sokolniczy 
godz. 17:00 – Teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 

 NIEDZIELA 
godz. 16:00 – Pokaz sokolniczy 
godz. 17:00 – Teatrzyk kukiełkowy „Zaczarowana Skrzynia”  
godz. 18:00 – Pokaz rycerski „Zawisza” 
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INFORMACJE TECHNICZNE 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Informacje techniczne 

 W sezonie 2017 Park działa od 20 maja do 30 lipca 

 Park położony jest w obrębie Szlaku Piastowskiego, w Murowanej Goślinie – 20 km na 
północ od Poznania. Wygodny dojazd autokarem, samochodem (parking 400 m od 
Parku), pociągiem (Koleje Wielkopolskie: odjazdy co ok. godzinę z Poznania, przystanek 
kolejowy Zielone Wzgórza 450 m od Parku) lub komunikacją miejską (ZTM z Poznania – 
strefa C, przystanek 900 m od Parku). 

 Park jest otwarty dla osób indywidualnych:  
od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 (w piątki od 9 czerwca od 14:00),  
w weekendy od 14:00 do 20:00,  
PRZED POŁUDNIAMI (również w poniedziałki) NA ZAMÓWIENIE GRUP. 

 Możliwość zakupienia obiadu (posiłki dla grupy zorganizowanych na wcześniejsze 
zamówienie) 

 Zapewniamy zadaszenie w przypadku deszczu – współdzielone przez wszystkie grupy 
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CENNIK 

Oferta dla przedszkoli i szkół 
Cennik 

 Grupy powyżej 20 osób: poza godzinami otwarcia parku: opłata za wstęp 10 zł/5 zł (na każde 10 osób 1 bilet gratis, grupy poniżej 
20 osób we wskazanym przez Park terminie) oraz dodatkowo: 

 animator organizujący pobyt – opieka nad grupą, 1 h zabaw i 1 h oprowadzania po terenie:  5 zł/osoba  
(1 animator na każde ok. 10 osób) 

 Warsztaty manualne 13 zł / osoba  

 Posiłek obiadowy dla dzieci 10 zł / osoba 

 wynajem miejsca ogniskowego  GRATIS  
(możliwość wspólnego korzystania dla wszystkich grup przebywających w danym czasie na terenie Parku) 

 Zapraszamy również do sklepiku z pamiątkami, księgarni z książkami i grami historycznymi oraz punktu gastronomicznego.  

 Zgłoszenia grup przyjmujemy na adres e-mail: imprezy@parkdzieje.pl, tel .790 012 257 

 Bilet ulgowy dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia, seniorów powyżej 65 roku życia, posiadaczy Kart Dużej Rodziny, 
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Bilet dla mieszkańców – zameldowani w gminie Murowana Goślina 

BILET 
wtorek 

-czwartek 
piątek  

(do 02.06) 
piątek   

(od 09.06) 

sobota 
-niedziela 

Normalny 10 zł 10 zł 25 zł 25 zł 

Ulgowy 5 zł 5 zł 15 zł 15 zł 
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Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 


