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Seniorzy na Dzikim Zachodzie
Program letni
Westernland z wioską indiańską i miasteczkiem Laredo Town zaprasza na wycieczkę w stylu indiańskim w scenerii przepięknej
wioski Apaczów, traperów i poszukiwaczy złota otoczonej gęstym lasem pełnym grzybów, jagód, dzikim zwierzem i jeszcze bardziej
dzikimi Indianami. Oferta skierowana jest do grup DPS, MOPS, personelu nauczycielskiego, pracowników urzędów, klubów
seniorów, klubów osiedlowych itp.

PROGRAM WYCIECZKI:
przybycie „Bladych Twarzy” do Wioski Raven Territory, „Wielka Narada Wojenna” – przywitanie przez Szeryfa;
Zwiedzanie Wioski, pobyt w Tipi Ognia, opowieści o kulturze Indian;
wykonanie pamiątkowych fotografii grupowej i indywidualnych na listach gończych i dolarach z wlasną podobizną;
kiełbaska z grilla i rozdanie indiańskich niespodzianek;
czas Konkursów Indiańskich – strzelanie z łuku, rzut Tomahawkiem, rzut kapeluszem na rogi bizona, rzut podkową,
płukanie złota;
obiad, biesiada przy grillu (żurek, karczek, ziemniaki/pieczywo, smalec, ogórek, kawa/herbata indiańska, ciasto, napoje);
czas wolny – zwiedzanie muzeów, zakupy pamiątek.
Atrakcje: muzyka indiańska/country, strzelanie z łuku, rzut Tomahawkiem, rzut kapeluszem na rogi bizona, rzut podkową,
płukanie złota, pamiątkowe zdjęcia grupowe oraz indywidualne (w 2 egzemplarzach na liście gończym oraz zdjęcia na banknotach
$1.000.000), wizyta u Szeryfa.
Program wycieczki można rozszerzyć o grzybobranie.

CENA PROGRAMU:

90 zł /os
Grupy powyżej 20 osób. Terminy: maj-listopad.
Istnieje możliwość modyfikacji programu wg indywidualnych uzgodnień.
Opiekunowie: dla osób wymagających szczególnej opieki - odpłatność 50% ceny
programu (obejmuje wyżywienie)
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.
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