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PROGRAM WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ

ŚWIAT DZIKIEGO ZACHODU
Wycieczka do Westernlandu z największą wioską indiańską w Europie oraz miasteczkiem Laredo Town ma charakter edukacyjnorekreacyjny. Dzieci oglądają oryginalne tipi (domy Indian), totemy, historie piktograficzne na skórach, oryginalne stroje, narzędzia
codziennego użytku oraz obozowisko traperów i poszukiwaczy złota z wozami pionierów. W formie zabawy i fabule westernowej
przenoszą się w świat Dzikiego Zachodu minionej epoki. Obsługa jest przebrana w oryginalne stroje kowbojów, szeryfów, traperów,
żołnierzy, Indian oraz Indianek.

PLAN DNIA
Kolejność realizacji punktów programu dowolna

Przybycie bladych twarzy do Westernlandu
Przywitanie przez Indiankę
Wizyta u Szeryfa
Grupowe zdjęcie na stylizowanym liście gończym
Pokonanie Indiańskiego Toru Przygody: Most Irokezów, Równoważnia Szoszonów, Belka Apaczów, kanion z przeszkodami –
dzieci otrzymują indiański „tatuaż” i indiańskie imię; rzut Tomahawkiem, rzut kapeluszem na rogi bizona, wizyta u starego
trapera, płukanie złota
Dojenie dzikiej krowy, przeciąganie liny
„W samo południe” – wypas na Rancho Rodeo – pakiet atrakcji bez ograniczeń
(trampolina, byk rodeo, zjeżdżalnia, góra do wspinania)

Zakupy pamiątek w sklepiku
Poczęstunek przy grillu traperskim (kiełbaska, pieczywo, napój)
Odpoczynek – samodzielne zwiedzanie Westernlandu.
Wynajem przewodnika – pierwsza godzina 100 zł, każda kolejna 60 zł (nieobowiązkowe).

CENA PROGRAMU:

49 zł /os.
dla grupy powyżej 20 os. (grupy poniżej 20 os. – cena ustalana indywidualnie)
Opiekunowie:
1/10 uczestników wycieczki - gratis.
Opiekunowie dodatkowi/osoby towarzyszące - 29 zł /os (w cenie wstęp, poczęstunek z grilla traperskiego, kawa, fotografia na liście gończym).
Parking dla autokarów – gratis. Kawa i kiełbasa z grilla dla woźnicy - gratis. WC - gratis. Dojazd i ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
Na terenie można kupić indiańskie i kowbojskie pamiątki oraz wysłać pamiątkowe pocztówki.
Za zniszczenia na osobach i mieniu odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie wycieczek.
Wymagana rezerwacja. Wycieczki w dni powszednie realizujemy w godzinach 10:00-15:00.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niektórych pozycji w ofercie ogólnej, jednakże zawsze z korzyścią dla klienta.
Oferujemy również 2- i 3-dniowe zielone szkoły w stylu western.
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