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PARK  MINIATÚR  A  DINOLANDIA - POĽSKO 

     
 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 15,50 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

    

PROGRAM: 
 

Odchod zo Žiliny o 6.30 hod., po príchode do malebného mestečka Inwald návšteva Parku miniatúr s rozlohou 75 tis. m2. 

Počas cesty medzi kontinentami cez Austráliu, Európu, Ameriku môžete obdivovať miniatúry najvýznamnejších pamiatok: 

stáť pod Eiffelovou vežou, na námestí sv. Petra, pri Brandenburskej bráne, obdivovať gondoly kotviace v Benátkach pri ná- 

mestí San Marco,Čínsky múr, Sochu slobody, Koloseum, šikmú vežu v Pise a ďalšie z 50 modelov. V areáli môžete navští- 

viť detský zábavný minipark s ruským kolesom, Pirát show, Egypt horor show, zelený labyrint alebo 5D kino, odpočinúť si 

v nádhernom parku s krásnou záhradou plnou kvetov, občerstviť sa v reštaurácii, bufete, kúpiť suveníry... 

 

 

Pokračovanie do Dinoparku  Zatorland - je to úžasný zábavný a súčasne vzdelávací park. Umožní vám návrat do doby pred 

miliónmi rokov, kedy našu planétu obývali praveké monštrá a má pripravenú zábavu pre celú rodinu s množstvom atrakcií: 

F1 motokárovú dráhu, 5D kino, trampolínu, kolotoče, jazdu na poníkovi, vodný zábavný park sa žraločím kolotočom, laser 

člny a veľkú dávku ďalšej zábavy a adrenalínu.  

 

Prehliadka Dinoparku vedie lesným chodníkom a ponúka pohľad do histórie stvorenia sveta, odhaľuje tajomstvo vzniku 

minerálov a skamenelín. Hlavnou atrakciou je výstava dinosaurov, ktorí žili pred 65 miliónmi rokmi. Medzi najzaují- 

mavejšie exponáty patria pohybujúce sa Tyrannosaurus Rex, Allosaurus, Stegosaurus, Spinosaurus, Triceratops, Baryonix a 

mnoho ďalších živočíšnych druhov. Pri prehliadke nechýbajú ani desivé zvuky dinosaurov. Dinopark Zatorland Vám 

poskytne ešte väčší náhľad do histórie vďaka múzeu kostier a skamenelín. V ňom môžete vidieť rôzne časti kostier, vajcia 

dinosaurov, skameneliny vtákov, rýb aj vážok a sledovať vývoj hornín, skál a Zeme. Najväčšia pýcha múzea je kostra 

Jangczuanosaura, ktorého dĺžka dosahuje 9 metrov. 

 

 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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