Łączymy historią

WIDOWISKO
dla dzieci i młodzieży
„Legenda Poznańska”
Z POBYTEM W PARKU DZIEJE
oferta dla szkół i przedszkoli 2020
ŁĄCZYMY HISTORIĄ

AGENDA

Łączymy historią

PROGRAM POBYTU:
1. Widowisko „Poznańska Legenda” z
atrakcjami Parku Dzieje

2. Informacje techniczne
3. Cennik

Oferta dla przedszkoli i szkół

Atrakcje Parku Dzieje | WIDOWISKO DZIENNE
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WIDOWISKO
„Legenda Poznańska”
Tegoroczna Premiera Parku Dzieje!
Widowisko przygotowane specjalnie dla dzieci i młodzieży.
Baśniowa opowieść odgrywana na dużej scenie Parku
dziennego, przenosząca widza w klimat średniowiecznego
Poznania i bajeczną historię jednej z poznańskich legend.
BILET:

30 zł od osoby (cena biletu na spektakl +
pobytu w Parku Dzieje ze stałymi
atrakcjami)

Oferta dla przedszkoli i szkół

Atrakcje Parku Dzieje | warsztaty teatrzykowe

TEATRZYK DLA DZIECI
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Teatrzyk interaktywny z warsztatami – przedstawienie na
małej scenie w tematyce polskich legend, w którym
widzowie biorą czynny udział i zostają aktorami.

KOSZT

30zł od osoby (zajęcia w ramach ceny
biletu na spektakl i pobytu w Parku Dzieje
ze stałymi atrakcjami)

Oferta dla przedszkoli i szkół

Atrakcje Parku Dzieje | Gra Historyczna
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GRA HISTORYCZNA – mapa z zadaniami do rozwiązania w
różnych częściach Parku. Przy okazji gry można skorzystać
z atrakcji Parku Dzieje: Strefa Łucznicza, labirynt
historyczny, strefa średniowiecznych zabawa, Ogród Bajek
Krasickiego, piaskownica archeologiczna, zwierzyniec.
KOSZT

30zł od osoby (gra w ramach ceny biletu
na spektakl i pobytu w Parku Dzieje ze
stałymi atrakcjami)

Oferta dla przedszkoli i szkół
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Atrakcje Parku Dzieje | Stałe

ATRAKCJE STAŁE

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

MINI-ORIENTEERING

PLAC ZABAW

OGRÓD BAJEK KRASICKIEGO

STREFA RELAKSU

LABIRYNT HISTORYCZNY

KOSZT

(odnalezienie punktów we własnym zakresie)

(bajki do wysłuchania)

(labirynt z wikliny z ciekawostkami
historycznymi)

(wraz z piaskownicą archeologiczną)

(hamaki, meble z palet)

atrakcje stałe w ramach podstawowej
ceny biletu na spektakl.

Oferta dla przedszkoli i szkół
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Atrakcje Parku Dzieje | Warsztaty

WARSZTATY MANUALNE
•
•
•

Warsztaty z drewnem polegające na samodzielnym wykonaniu łódeczek, zwierzaków
lub innych drewnianych pamiątek z Parku Dzieje
warsztaty dla Księżniczek i Rycerzy (dziewczynki wykonują wianki z papierowych
kwiatów, a chłopcy tekturowe tarcze z herbami rycerskimi.
warsztaty rękodzielnicze – wykonanie makramy.

KOSZT
15 zł

Oferta dla przedszkoli i szkół
Atrakcje Parku Dzieje
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WIDOWISKO
O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
Ä dzienny spektakl plenerowy ( 300 miejsc dla widzów na trybunach)
Ä przybliża historię udanego niepodległościowego zrywu w Wielkopolsce
Ä innowacyjny przekaz widowiska wykorzystujący nowoczesne formy artystyczne
i efektowne formy przekazu (m.in. grupa akrobatyczna, pirotechnika).
Ä Widowisko jest poprzedzone lekcją historii w plenerze – wprowadzenie w
kontekst historyczny w „Wozie Drzymały”

KOSZT

Cena pobytu ustalana indywidualnie i jest zależna od liczby uczestników. Cena obejmuje również
podstawowy bilet z atrakcjami stałymi w Parku.
s
s
s
s

200 – 151 – 33 zł/os
150 – 101 – 38 zł/os
100 – 71 – 45 zł/os
70 – 40 – 60 zł/os

Oferta dla przedszkoli i szkół
Atrakcje Parku Dzieje
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WIDOWISKO O SOKOLNIKU KSIĘCIA PRZEMYSŁA
Ä spektakl plenerowy (300 miejsc dla widzów na trybunach)
Ä baśniowa ballada śpiewana przez Jacka Kowalskiego, przenosząca widzów na XIII wieczny
dwór Księcia Przemysła.
Ä Spektakl ubogacają przeloty dzikich ptaków prowadzone przez sokolnika
Ä Widowisko zakończone jest spotkaniem z sokolnikiem i pokazem dzikich ptaków

KOSZT

Wystawienie widowiska uzależnione jest od liczby uczestników.
Pobyt grupy z podstawowymi atrakcjami dla grup i widowiskiem, to koszt:

Liczba uczestników:
s 200 - 151 - 26 zł/os
s 150 - 101 - 29 zł/os
s 100 - 71 - 33 zł/os
s 70 - 41 - 43 zł/os
s 40 - 20 - 65 zł/os

AGENDA
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1 Atrakcje Parku Dzieje
2 Informacje techniczne
3 Cennik

Oferta dla przedszkoli i szkół
Informacje techniczne
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INFORMACJE TECHNICZNE
W sezonie 2020 Park działa od 04 maja do 30 września

Istnieje możliwość zamówienie indywidualnego programu dla grup: zajęć sokolniczych,
warsztatów w gladiatorami czy pikników rodzinnych. Cena uzależniona od liczby
uczestników. Terminy ustalane indywidualnie.
Park położony jest w obrębie Szlaku Piastowskiego, w Murowanej Goślinie – 20 km na północ
od Poznania. 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)
Park jest otwarty dla grup w dni powszednie po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu
terminu oraz w weekendy – obowiązuje wtedy cennik weekendowy.
Możliwość zakupienia obiadu (posiłki dla grup zorganizowanych na wcześniejsze zamówienie)
Zapewniamy zadaszenie w przypadku deszczu – współdzielone przez wszystkie grupy
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1 Atrakcje Parku Dzieje
2 Informacje techniczne
3 Cennik
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CENNIK
Ä Grupy powyżej 20 osób: Bilet na Widowisko „Legenda Poznańska” z pobytem w Parku Dzieje
Ä 30 zł/osoba (w programie 2,5-3h: widowisko, teatrzyk interaktywny, gra historyczna i atrakcje stałe).
Na każde 10 osób przysługuje 1 bilet gratis
Pobyt z widowiskiem o Powstaniu Wielkopolskim to koszt 38 zł/osobę dla grupy min. 120 osób (cena
zależna od liczby uczestników).
Ä Zamawiając program indywidualny cena również jest uzależniona od liczby uczestników i rodzaju
atrakcji (spotkanie z sokolnikiem, warsztaty z gladiatorami, pikniki rodzinne)
Ä dodatkowe atrakcje:
§ Warsztaty manualne 15 zł / osoba
§ Warsztaty teatralne lub kuglarskie 14 zł – 25 zł/ osoba
§ Posiłek obiadowy dla dzieci 13 zł / osoba
§ Menu ogniskowe 8 zł/ osoba
§ Wynajem miejsca ogniskowego (zadaszone miejsca, przygotowane ogniska, kije)
2 zł/ osoba (poniżej 25 osób wynajem miejsca ogniskowego wynosi 50 zł)
Ä Zapraszamy również do sklepiku z pamiątkami, księgarni z książkami i grami historycznymi.
Ä Zgłoszenia grup przyjmujemy na adres e-mail: imprezy@parkdzieje.pl, tel. 790 012 257

