Wycieczka
po przygodę!
Oferta dla grup zorganizowanych

Uwaga!

W środku zadania dydaktyczne dla uczniów.
Materiały przygotowane wspólnie z Wydawnictwem dla nauczycieli.

Dlaczego warto zorganizować
wycieczkę szkolną do Zatorlandu?
Ponad 100 ruchomych
dinozaurów

28 ogromnych owadów
ludzkich rozmiarów

46 postaci mitologicznych
nad stawem

U nas nauka staje się najwspanialszą zabawą!
Park Rozrywki Zatorland to unikalne miejsce na skalę europejską, stworzone z myślą
o edukacji dzieci poprzez rozrywkę. Jak to robimy? Przede wszystkim z pasją i ogromną troską
o najmłodszych! Zatorland to kompleks trzech tematycznych parków: Parku Ruchomych
Dinozaurów, Parku Owadów i Parku Mitologii. Rozrywki dostarczy Lunapark. Łącząc 3 różne strefy
tematyczne, stworzyliśmy przestrzeń, w której każdy mały odkrywca znajdzie coś dla siebie.
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Doświadczenia w wycieczkach
zorganizowanych

Otwartej przestrzeni
wśród drzew

3 parki tematyczne
+ Lunapark

ponad 60 atrakcji dla
dzieci w każdym wieku!

Nauczycielu, zorganizuj
niezapomnianą lekcję w Zatorlandzie!
Ścieżki edukacyjne

Miasteczko ruchu drogowego

Warsztaty paleontologiczne

Quest tropem natury

Muzeum szkieletów
i skamieniałości

Wystawa
wypreparowanych owadów
Edukacja i rozrywka
w jednym
Przewodnicy wycieczek

Karta stałego klienta
dla nauczycieli!

Miejsce, gdzie udają się
wszystkie wycieczki!

To największy Park Ruchomych Dinozaurów w Europie! Na otwartym,
zalesionym terenie czeka na Was ponad 100 dinozaurów, w tym
17 rodzin, z których większość porusza się, wydaje dźwięki i nawet wchodzi
w interakcje ze zwiedzającymi! Spotkacie tu m.in. Argentynozaura –
największego ruchomego dinozaura, czy przerażającego T-Rexa! Przez
cały Park wiedzie ścieżka edukacyjna – przy każdym dinozaurze uczniowie
znajdą tablice z najważniejszymi informacjami i ciekawostkami na temat
poszczególnych gatunków. Wiele eksponatów, które zaciekawią każdego
małego paleontologa, znajdziecie w Muzeum Szkieletów i Skamieniałości,
które wieńczy ścieżkę edukacyjną.

Dzieci kochają Zatorland nie tylko ze względu na ruchome dinozaury, ale
także za mnóstwo frajdy, jaką dają atrakcje w Lunaparku! Mali odkrywcy, po
poznaniu sekretów wielkich gadów, owadów i postaci mitologicznych, mogą się
zrelaksować i oddać zabawie! Czekają na nich m.in. kino 5D Extreme, symulator
3D Bonanza, karuzele, diabelski młyn, plac zabaw, loteria, zjeżdzalnie,
trampoliny czy dinocoaster.

PARK MITOLOGII

Zabierz swoich uczniów na rejs po malowniczym jeziorze, do krainy
greckich wierzeń i herosów! W pięknej scenerii czekają figury
przedstawiające postaci i historie prosto z mitów – dzielnego Perseusza
walczącego z Meduzą, okręt Argonautów, Dedala i Ikara czy bohaterów
wojny trojańskiej. Dodatkowe atrakcje gwarantują park linowy
“Zdobywcy Olimpu”, kino 3D 360 i plac zabaw. Chwilę wytchnienia
zapewnia strefa relaksu, ukryta pośród drzew.

Najciekawsza lekcja przyrody? W Parku Ruchomych Owadów! Na
uczniów czeka 28 ogromnych owadów ludzkich rozmiarów. Dzięki
wielokrotnemu powiększeniu, uczniowie z bliska przyjrzą się
szczegółom anatomii tych stworzeń. Skrzydła motyla, czułki konika
polnego czy żądło pszczoły, nie będą mieć przed nimi tajemnic! Po
solidnej porcji wiedzy, pora na odrobinę rozrywki – w Parku Owadów
znajdują się m.in. Miasteczko Ruchu Drogowego, wielki Monster
Truck, ścianka wspinaczkowa i dwa ogromne place zabaw, w tym jeden
przypominający pszczeli ul!

NOWOŚCI

Park

Ruchomych
Dinozaurów

To największy tego typu park
w całej Europie!
Nic dziwnego – w naszym Parku na otwartej, zalesionej przestrzeni zamieszkało ponad
100 dinozaurów rzeczywistych rozmiarów, w tym 17 rodzin! Większość dinozaurów
porusza się i wydaje dźwięki, dlatego spacer naszą ścieżką edukacyjną sprawi, że
uczniowie poczują się przeniesieni w odległą przeszłość, gdy na Ziemi królowały dinozaury.
Kolejną zaletą naszego Parku jest wyjątkowa lokalizacja. Rozległy zielony teren to las
z wiekowym drzewostanem – naturalny ogród botaniczny. Można w nim spotkać różnorodne
drzewa i krzewy, takie jak: czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, trzmielina pospolita
czy głóg jednoszyjkowy.

Strefa
nad bagnami

Największy na
świecie ruchomy
Argentynozaur

Muzeum
Szkieletów
i Skamieniałościa

Tablice
informacyjne

Czy wiesz
że…

Dlaczego warto odwiedzić z uczniami
Park Ruchomych Dinozaurów?

T-Rex...

ponad 100
dinozaurów,
w tym 15 rodzin

ruchome
dinozaury

dinozaury
wydające
dźwięki

tablice
z informacjami
na temat każdego
gatunku

możliwość
wynajęcia
przewodnika

naturalny ogród
botaniczny

jest najsłynniejszym dinozaurem na świecie. Jego długość wynosiła
13–15 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile dużej ciężarówki, a ważył prawie
9 ton. Długi ogon służył mu do stabilizacji podczas chodzenia i biegania.
Miał 50 ostrych, długich zębów, osadzonych w bardzo silnych szczękach
– ich nacisk wynosił aż 6 ton! Nie był demonem szybkości – biegał
z prędkością około 30 km/h.

NOWOŚCI

Park Owadów
Stańcie oko w oko
z gigantycznymi owadami!

Tak duże powiększenie pomoże uczniom dobrze poznać budowę tych stworzeń, stając się
świetnym punktem do przeprowadzenia interesującej lekcji biologii! W Parku czeka
28 ogromnych owadów, niektóre z nich są ruchome, w tym m.in. konik polny, osa,
cykada, mucha czy pszczoła! Ścieżkę edukacyjną wzbogaca wystawa wypreparowanych
egzotycznych owadów, pochodzących z Tajlandii, Maroka, Rosji i wielu innych krajów.
W gablotach znaleźć można m.in. pająki, motyle, chrząszcze, cykady. W Parku Owadów
uczniowie nie tylko dowiedzą się wiele na temat insektów, ale także poznają zasady
ruchu drogowego! Podczas pasjonujących wyścigów samochodzikami w Miasteczku
Ruchu Drogowego, nauczą się przepisów bezpieczeństwa na drodze. Dodatkowo, dla
małych fanów motoryzacji mamy ogromnego Monster Trucka! To nie wszystko, co
przygotowaliśmy dla najmłodszych. W Parku Owadów na aktywnych czekają: ścianka
wspinaczkowa, basen z łódkami, place zabaw i minigokarty!

Dlaczego warto odwiedzić z uczniami
Park Owadów?

28 owadów
ludzkich
rozmiarów

wystawa
wypreparowanych
owadów

quest
tropem natury

miasteczko
ruchu drogowego
gatunku

możliwość
wynajęcia
przewodnika

Czy wiesz
że…
Modliszka zawdzięcza swoją nazwę
postawie ciała…

Dom szalonego
naukowca

Miasteczko
ruchu drogowego

Basen z łódkami
w wycieczkach
zorganizowanychIdem

Monster Truck
w wycieczkach

jej zgięte nogi przypominają pozycję, jaką przyjmuje się do modlitwy.
Modliszki mają bardzo dobry wzrok, ale tylko jedno ucho, które znajduje
się… na spodzie brzucha! Owady mogą również obracać głowę
o 180 stopni. Najczęściej występują modliszki zielone, jednak ich
ubarwienie może być także zielono-żółte, żółte lub brunatne.

Park Mitologii
Park Mitologii to jedyne
takie miejsce w Polsce!

Ulokowane na malowniczym stawie figury greckich bogów i herosów, to idealne
miejsce na przeprowadzenie pasjonującej lekcji literatury, historii lub plastyki. Uczniowie,
w zachwycającej scenerii, mogą poznać cały panteon greckich bóstw – od pierwszych bogów
Uranosa i Gai, przez Kronosa i jego dzieci: Zeusa, Herę, Posejdona, Hadesa i Demeter, po Atenę,
Afrodytę czy Aresa. W Parku Mitologii czekają także wspaniali bohaterowie,
m.in. Perseusz walczący z Meduzą czy wyprawiający się po złote runo Argonauci.
Na zakończenie antycznych przygód zapraszamy do parku linowego „Zdobywcy Olimpu”,
w którym na młodych śmiałków czeka aż 18 wież!

Dlaczego warto odwiedzić z uczniami
Park Mitologii?

46 postaci
mitologicznych

pięknie
odwzorowane
figury i posągi
gatunku

3 parki linowe
„Zdobywcy
Olimpu”

strefa
relaksu

tańczące
fontanny

Czy wiesz
że…
Mitologia grecka jest źródłem
wielu związków frazeologicznych…

Park linowy
„Zdobywcy Olimpu”

Huśtawki
zorganizowanychIdem

Rejs tramwajem
wodnym

Koń trojański
w wycieczkach

takich jak: koń trojański, nić Ariadny, stajnia Augiasza, pięta Achillesa,
syzyfowa praca, ikarowy lot, powrót do Itaki, wyprawa po złote runo czy
strzała Erosa. Po wizycie w naszym Parku Mitologii, Twoi uczniowie
bez problemu wskażą ich źródła i znaczenie!

Lunapark
Moc atrakcji w Lunaparku!

To miejsce, w którym po porcji nauki w parkach tematycznych, mali odkrywcy mogą się
zrelaksować i dobrze bawić, korzystając z: karuzel Twist’n’Swing, „Słoniki”,
„Merry-Go-Round”, łańcuchowej „Clown”, wieży Drop’n’Twist, diabelskiego młyna,
Dinocoastera, kina 5D Extreme, symulatora 3D Bonanza, Strefy Aktywnego Odkrywcy,
loterii, salonu gier, zjeżdżalni i wielu innych.

Pomysły na
dinolekcje
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– zabawa językowo-plastyczna
Dzieci otrzymują kartki i wykonują kartę dinozaura. Muszą narysować zwierzę według
własnego pomysłu, wymyślić mu imię i je zapisać, a następnie narysować pożywienie, które lubi.
Na koniec opowiadają o swoim dinozaurze, np. To jest Boo. Boo, jest żółto-zielony. Boo jest
duży. Boo ma duże zęby i małe łapy. Boo zjada liście i kwiaty. Boo może tupać i ryczeć.

w Twojej klasie!
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Spacer dinozaurów

– zabawa ruchowo-naśladowcza przy muzyce
Nauczyciel włącza muzykę o zróżnicowanym brzmieniu, która swym tempem i nastrojem
będzie sugerowała dzieciom ciężkie, powolne ruchy przy chodzeniu. ,,Dinozaury” mogą
głośno tupać, ryczeć i szeroko otwierać paszczę, naśladować np. ociężałego tyranozaura,
latającego pteranodona czy zwinnego welociraptora.

Chcecie zainteresować swoich uczniów tematem dinozaurów
i historii geologicznej Ziemi? We współpracy ze specjalistami
z wydawnictwa Bliżej Przedszkola przygotowaliśmy dla
Was kilka zadań, które w formie interesującej zabawy
pomogą Wam wciągnąć najmłodszych w fascynujący świat
prehistorycznych gadów!
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Przedszkozaury

– zabawa językowo-plastyczna

Nauczyciel odczytuje nazwy kilku dinozaurów z końcówką -zaur, np. tyranozaur, stegozaur,
brachiozaur. Wspólnie z dziećmi ustala, że nazwy tych dinozaurów kończą się tak samo
(człon „zaur” oznacza bowiem związek z jaszczurką lub gadem). Następnie proponuje
przedszkolakom zabawę, w której każdy spróbuje stworzyć nazwę nowego dinozaura,
łącząc swoje imię z członem „zaur”, np. Basiozaur, Pawłozaur. Prowadzący udostępnia
kartki różnego formatu, pisaki, flamastry, suche pastele i kredki. Przedszkolaki rysują
postać wymyślonego przez siebie dinozaura, który będzie nosił stworzoną przed chwilą
z ich imienia nazwę. Na koniec, dzieci wspólnie organizują wystawę, a ochotnicy prezentują
własne prace i opowiadają o swoich gadach.

Głodny triceratops

1

Mój dinozaur

– zabawa językowa

Dzieci siadają w kole. Na środek wychodzi ochotnik, który „zostaje”
triceratopsem (naśladuje ruchy dinozaura), a pozostali recytują
rymowankę:
Idzie triceratops po bezkresnym lesie, bystrym okiem zerka,
co mu dziś przyniesiesz.
„Triceratops” wybiera osobę, która mówi, co przyniosła mu do jedzenia.
Wskazane dziecko ma za zadanie wymyślić dowolny smakołyk
i wypowiedzieć jego nazwę, dzieląc ją na sylaby, a „triceratops” podaje
pełną nazwę i następuje zamiana miejsc.

Dinozaury w minutę!
Parazerolof

Triceratops

https://blizejprzedszkola.pl/

Zatorland przygotował
animowane wideo:
Spinozaur

T-Rex

Argentynozaur

Lekcje z paleontologiem
Tyranozaur

Paleontolog

Jak żyły
dinozaury?

Strefa młodego

Paleontologa
Największych pasjonatów życia dinozaurów,
nie powinno zabraknąć na warsztatach
paleontologicznych. Podczas zajęć dzieci
i młodzież wspólnie z profesjonalnym
nauczycielem mogą odkryć szkielety różnych
dinozaurów ukryte w blokach gipsowych. Młodzi
odkrywcy nauczą się posługiwać młotkiem,
dłutkiem i pędzelkiem, tak jak prawdziwi
paleontolodzy, co zostanie potwierdzone
wydanym Certyfikatem Młodego
Paleontologa.

Nauczycielu, zorganizuj

warsztaty paleontologiczne
w swojej szkole!du
Dinozaury to fenomen, który fascynuje najmłodszych. Przenieś
swoich podopiecznych w świat prehistorii podczas warsztatów
paleontologicznych!
Oferta warsztatów dotyczy szkół i przedszkoli znajdujących się w promieniu
40 km od Parku Rozrywki Zatorland.

Czas zajęć: 45 min | Cena: 17 zł/os.

Dlaczego warto
wziąć udział w warsztatach
paleontologicznych?du

Przekazanie wiedzy na temat dinozaurów
Zaciekawienie historią Ziemi, naukami przyrodniczymi
Poznanie podstawowych pojęć związanych z paleontologią
Zainteresowanie dzieci pracą paleontologów
Zaznajomienie z metodami poszukiwania skamieniałości
Rozbudzenie ciekawości i pasji badawczej

Czas zajęć: 60 min | Cena: 30 zł/os.
Min. liczba uczestników: 30 osób

Muzeum Szkieletów
i Skamieniałości
Na końcu ścieżki edukacyjnej, w Parku Ruchomych Dinozaurów,
znajduje się punkt obowiązkowy dla wszystkich fanów tych
wielkich gadów – Muzeum Szkieletów i Skamieniałości.
Prezentujemy w nim kolekcję skamieniałych zwierząt
i elementy szkieletów dinozaurów.

Zobacz,
jak wyglądają
warsztaty
paleontologiczne!
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Kino 5D,
Kino 3D 360º

Miasteczko
ruchu drogowego
„MONSTER TRUCK”

Basen z łódkami

Wcielcie się w rolę kapitana
i popłyńcie w rejs po bezpiecznych
wodach!

Strefa Aktywnego
Odkrywcy

Między ulicami i skrzyżowaniami do jazdy
samochodzikiem, które ułatwiają naukę
przepisów ruchu drogowego, stanął
ogromny Monster Truck!

Zadania zręcznościowe,
przestrzenne układanki i super zagadki,
a to wszystko w tematyce dinozaurów.

Franio

Maskotka przyjaciel wszystkich
dzieciaków!

Tor pontonowy
Szybka przejażdżka torem
pontonowym dla żądnych
przygód małych i dużych!

Wielka czaszka
T-Rexa o wymiarach
160 x 96,5 x 168 CM

Park linowy
„Zdobywcy Olimpu”

Tor do mini
gokartów

Nowy tor zapewnia frajdę na
najwyższych obrotach!

Pojawiło się w nim 18 nowych wież
w antycznej stylistyce!

Ścianka
wspinaczkowa

Wyjątkowy eksponat w Muzeum
Szkieletów i Skamieniałości.

Animatroniczny
dinozaur Michał

Wieża
Drop’n’Twist

Plac zabaw
„ Ule”

Nowość 2023

Nowa
ogromna strefa
„Akropolis”

w Parku Mitologii!
Podróż do czasów mitologii będzie jeszcze
przyjemniejsza! W Parku Mitologii pojawi się
nowa strefa relaksu, a także dostarczająca
adrenaliny wieża „Zeus Swing Tower”.
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nowość

Plac budowy
„Koparkowo”

2022
Tyfon
Przyjdźcie do
Parku Mitologii
i poznajcie historię
przerażającego
tytana!

Na tym placu zabaw dzieciaki
poczują się jak Bob Budowniczy!
Koparki, wózki, piasek –
wszystko, czego potrzebują mali
budowlańcy do świetnej zabawy.

nowość
„RobalCoaster”

Kolejny szalony coaster dla całej
rodziny! Jest nie tylko szybki, ale
i uroczy – pokochają go zarówno
dzieci, jak i rodzice.

nowość
Nowe ruchome
owady

Kolejne gigantyczne owady
przyleciały do naszego Parku!
Wpadnijcie do nas i zobaczcie,
czy biedronka przyniesie Wam
szczęście.

nowość

nowość

Nowy
bezpieczny
Park linowy
dla maluchów
Nasz Park gwarantuje superzabawę
dla dzieci w każdym wieku, dlatego
w Parku Mitologii czeka na Was
nowy park linowy specjalnie dla
maluchów!

nowość

nowość

Nowe ruchome
dinozaury

Nasza rodzina dinozaurów stale się powiększa
– dołączyły do niej nowe okazy, w tym kolejna
rodzinka! Robią ogrooomne wrażenie!

Dom szalonego Naukowca

„Zeus Swing
Tower”
Rowerki wodne

Na stawie dla całej rodziny.

Naukowcy bywają niezwykli… Chcecie przekonać się,
jak bardzo? Wejdźcie do domu i umysłu geniusza
i przekonajcie się, co może Was tam spotkać!

Karta

Cennik biletów

dla grup zorganizowanych
Bilety grupowe

49,90
zł/os.

Nauczycielu, zyskaj kartę
stałego klienta!

Z myślą o odwiedzających Park Zatorland nauczycielach i opiekunach,
stworzyliśmy wyjątkową możliwość otwartego dostępu do zasobów
Parków – Kartę Nauczyciela i Opiekuna Grup.
Karta upoważnia jej właściciela wraz z osobą towarzyszącą, do
wielokrotnego, nieodpłatnego wstępu na teren Parku Zatorland
(Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii oraz
korzystania z atrakcji Lunaparku).

59,90
zł/os.

Kartę Stałego Klienta?

Ważna przez cały sezon 2023
Nieodpłatny wstęp na teren
Parku Rozrywki Zatorland

 Wstęp do Parku Ruchomych Dinozaurów
Wstęp do Parku Owadów
Wstęp do Parku Mitologii
Seans w kinie 5D Extreme i 3D 360°
 Zwiedzanie Domu Szalonego Naukowca
 Możliwość wielokrotnego skorzystania z atrakcji
znajdujących się na terenie lunaparku – kolejki, 		
karuzele, trampoliny itp. (z wyjątkiem urządzeń
uruchamianych za pomocą monet,
np. automatyczne bujaki)
 Rejs tramwajem wodnym

Grupy szkolne
i inne grupy
zorganizowane

Rezerwacja: 601 858 851,

rezerwacje@zatorland.pl

Zestawy obiadowe
ZESTAW 1
napój

Karta ważna jest przez cały sezon, począwszy od pierwszej wizyty
Nauczyciela lub Opiekuna z grupą zorganizowaną, w danym sezonie.

Dlaczego warto mieć

Bilet obejmuje:

Grupy
przedszkolne
i zerówki

do wyboru w cenie 21 zł/os.
(przy zakupie biletu grupowego)

ZESTAW 2

ZESTAW 3

napój

napój

ZESTAW 4
napój

ZESTAW 5
napój

Zestaw obiadowy 4 i 5 można uzupełnić o zupę małą w cenie 6 zł/os. i dużą w cenie 8 zł/os.

Informacje dodatkowe
Bilet grupowy przysługuje grupom liczącym min. 15 osób,
1 opiekun na każde 15 dzieci otrzymuje wstęp gratis ( grupy przedszkolne 1 opiekun na każde 10 dzieci wstęp gratis),
1 opiekun na każde 15 dzieci (opiekunowie grup szkolnych oraz przedszkolnych) otrzymuje gratis kawę lub herbatę, a w przypadku
zakupu przez grupę zestawów obiadowych, otrzymuje gratis zestaw obiadowy na terenie tarasu gastronomicznego
lub w Karczmie River Park (do wyboru 1 spośród 5 proponowanych zestawów),

Wstęp wraz z osobą towarzyszącą

Osobom niepełnosprawnym przysługuje 50% rabat na Bilet Grupowy.

Nielimitowane wejścia do wszystkich Parków

Parking dla autokarów jest bezpłatny,

Możliwość korzystania z atrakcji Lunaparku

/

Toalety są bezpłatne,
Kierowcom autokarów zapewniamy na czas oczekiwania na grupę ciepłe napoje do wyboru: kawę lub herbatę
oraz b ezpłatny wstęp na teren Parku ZATORLAND,
Czas pobytu w parku jest dowolny, ograniczony godzinami pracy parku.
Usługi dodatkowe: warsztaty paleontologiczne – 17 zł/os., przewodnik – 3 zł/os./1 park.

Nocleg
wśród drzew
300 metrów od Zatorlandu!

Jeżeli chcecie spędzić więcej niż jeden dzień w Zatorze, sercu Doliny Karpia, z dala od
ulicznego zgiełku – polecamy Ośrodek Wypoczynkowy River Park. To idealna baza
noclegowa dla dzieci i młodzieży. W gęsto zalesionym parku krajobrazowym, pomiędzy
kilkusetletnimi okazami drzew, znajdują się karczma River Park, domki letniskowe, jurty
oraz tipi, a także szereg atrakcji – plac zabaw, boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę, kort
tenisowy czy minigolf. Ośrodek zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, dogodne warunki
do dydaktyki, rozrywki i aktywnego wypoczynku.

Nocleg w River Parku to gwarancja
niezapomnianych wrażeń!

River Park – idealne
miejsce na nocleg dla
dzieci i młodzieży

Ośrodek oferuje komfortowe 4-osobowe, indiańskie namioty tipi
oraz 4- lub 6-osobowe domki letniskowe.
300 m od Zatorlandu

Wyposażenie
namiotów:

Wyposażenie
domków:

 ościel, koce, ręczniki, dostęp do pełnej elektryczności,
p
zewnętrzny węzeł sanitarny, Wi-Fi

pościel, ręczniki, łazienka z toaletą i kabiną prysznicową,
TV, Wi-Fi, w pełni wyposażony aneks kuchenny

Nocleg w tipi ze śniadaniem
od 89 zł/os.

Nocleg w domku ze śniadaniem
od 99 zł/os.

Lokalizacja w parku krajobrazowym
Wygodne, w pełni wyposażone domki letniskowe
Atrakcje dla aktywnych: minigolf, piłka nożna, siatkówka, plac zabaw
Możliwość zorganizowania dodatkowych atrakcji: spływu kajakowego, paintballu
czy warsztatów rzemieślniczych
Karczma River Park

Kontakt

kontakt@riverpark.com.pl | www.riverpark.com.pl
Zator, ul. Parkowa 8 | 32-640 Zator | Tel.: 33 841 22 61
Kom.: 601 587 222, 695 037 706
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Zakończenie sezonu
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PAŹDZIERNIK 2023

Park czynny: czw-pt: 10:00-17:00
weekendy i święta: 10:00-18:00

Park czynny: śr-pt: 10:00-17:00
weekendy i święta: 10:00-19:00
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CZERWIEC 2023

Park czynny: pn-pt: 9:30-18:00
weekendy i święta: 9:30-19:00

Park czynny: pn-pt: 9:30-17:00
weekendy i święta: 9:30-18:00

MAJ 2023

Mapa dojazdu

Kalendarium

Wycieczka
po przygodę!
Oferta dla grup zorganizowanych

Kontakt
REZERWACJA WIZYT
GRUPOWYCH
+48 601 858 851
rezerwacje@zatorland.pl
www.zatorland.pl
ZatorlandParkiRozrywki
Zatorland
ul. Parkowa 7, 32-640 Zator

