STAŃ OKO W OKO
Z DINOZAURAMI!!!
24.07.2018 R
GODZ.10:00-15:00
ODKRYJ ŚWIAT SPRZED MILIONA LAT,
POZNAJ Z LEO ŚWIAT DINOZAURÓW!!!

















Ścieżka dydaktyczna stanowi główną atrakcję całego obiektu.
Zwiedzający mają możliwość odbycia wędrówki przez erę mezozoiczną.
Spacer z przewodnikiem po ścieżce ery mezozoicznej – czas trwania
około 40 min. Naturalnej wielkości figury dinozaurów wkomponowane są
w pięknie ukształtowany teren.
Zwiedzanie wystawy geologiczno-paleontologicznej – Poznawanie
autentycznych skamieniałości sprzed wielu milionów lat, takich jak: kości
dinozaurów, amonity, trylobity, gąbki, strzałki, a dodatkowo ogromny
okruch minerału HALITU (soli) z kopalni soli „Kłodawa”.
Wystawa fotograficzna pt. „Czy Wyginiemy Jak Dinozaury?”wystawa przy udziale organizacji VIVA, EKOLOGIA.Pl.
Przejazd "Bajkową kolejką".
„Gorączka Złota” -w specjalnym miejscu za pomocą sit, dzieci
poszukują drobinek złota. W nagrodę za znalezione złoto otrzymują
pamiątkową monetę oraz dyplom „Poszukiwacza złota”. Pracownik
obsługujący zabawę opowiada dzieciom jak wiele wieków temu wybijano
monety.
Bajkowa Ścieżka - przedstawia postacie i sceny ze znanych i lubianych
bajek w kolorowej scenerii. Przewodnik przypomina treść bajek oraz
płynące z nich morały.
Kolorowa, bajkowa kolejka jednorazowo może zabrać 8 osób (bez
ograniczeń wiekowych)
Folwark Kołaciński – możliwość obejrzenia zabytkowych maszyn,
których w dawnych czasach używano do pracy w polu, kopia dawnej
studni tzw. „żurawia” do czerpania wody oraz stylizowane chaty kryte
strzechą z trzciny.
Spacer po zabytkowym parku – w niecodziennej atmosferze
zabytkowego parku można zapoznać się z wyglądem różnego rodzaju
drzew, roślin, jak również fauny parku.
Park rozrywki- takiego miejsca nie może zabraknąć po wędrówkach
należy się chwila relaksu.
Place zabaw dla dzieci – na terenie parku do woli można szaleć na
placach zabaw, które przystosowane są dla różnych grup wiekowych
dzieci (od 3 do 15 lat).
Piaskownica ze szkieletem dinozaura – w piasku kryje się szkielet
ogromnego dinozaura. Każde dziecko może sprawdzić, jaki, to dinozaur.
Kontakt:

Sala zabaw LEO, ul.Oporowska15,
W pasażu Czerwona Torebka
99-300 Kutno,
tel.505-072-744, tel.731-292-878
www.leo-market.pl
www.facebook.com/LeoMarket

Cennik:
Koszt wycieczki z wyżywieniem 180 zł.
*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
prosimy o wcześniejsze zakupienie biletów
w Sali zabaw LEO.

26.06-27.06.2018 r.
2-DNIOWA
WYCIECZKA
W SIELANKOWIE.
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECIAKI Z KUTNA I OKOLIC NA
2-DNOIWĄ WYCIECZKĘ Z ANIMKAMI LEO!!!
Pobyt 2 dniowy z noclegiem w namiotach harcerskich.
W programie:









Zawody rzut balonem z wodą,
Gotowanie spaghetti w kociołku na ognisku,
Nocna projekcja filmu pod chmurką,
Gra terenowa,
Ognisko z kiełbaskami,
Gra w palanta ,
Przejażdżka wozem,
Gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 I wiele innych atrakcji.

Kontakt:

Cennik:

Sala zabaw LEO, ul.Oporowska15,
W pasażu Czerwona Torebka
99-300 Kutno,
tel. 505-072-744, tel. 731-292-878

270 zł/od dziecka.
Zapisy trwają do 24.06.2018r

www.leo-market.pl
www.facebook.com/LeoMarket

*Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc prosimy
o wcześniejsze zakupienie biletów
w Sali zabaw LEO

