APILANDIA + MINI ZOO KUCYK
Wycieczka szkolna - Wyjazd Szkolny 1 dniowy

APILANDIA - To wystawa w pełni zajmująca się promowaniem tematu pszczół i zdradzająca tajniki ich
życia. W Polsce jest to jedyne miejsce które jest w stanie pokazać że nowe technologie pszczelarskie
oraz dbanie o życie pszczół jest możliwe i idzie ze sobą w parze. Apilandia wejście na ekspozycję która
prezentowana jest za pomocą różnorodnych technologii multimedialnych, interaktywnych instalacji
oraz animacji poglądowych. Standardowe zwiedzanie trwa około 1,5h. Istnieje możliwość poszerzenia
zwiedzania o warsztaty edukacyjne. To wydłuży wizytę do 3h. Następnie transfer do Mini ZOO Kucyk w
Inwałdzie. Na terenie jest możliwość zobaczenia gatunków zwierząt bardziej lub mniej znanych –
kangury benetta, zebu, dziki, szynszyle, szopa pracza czy strusie emu i żurawie koroniaste. Znajdują
się tam również i takie zwierzaczki, które uwielbiają hasać poza wyznaczonym dla nich obszarem. Nie
zdziwcie się więc, kiedy na waszej drodze stanie mała kózka lub króliczek. Wyjazd w drogę powrotną,
zakończenie imprezy.
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ŚWIADCZENIA:
●
●
●

Transport autokarem turystycznym
opieka pilota;
ubezpieczenie NNW do sumy 5000 PLN

CENA NIE ZAWIERA:
●

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów + kwoty w nawiasach

W APILANDII realizowane są profesjonalne warsztaty pszczelarskie m. in. wykonywania świec z wosku pszczelego,
degustacje różnych rodzajów miodów i produktów pszczelich. Do wyboru są konkretne tematyki warsztatów
dostosowane do grup wiekowych:
Apilandia warsztaty - Oferowane zajęcia dla grup przedszkolnych, klas 1-3, 4-6 i gimnazjum klasa 7,8:
●

●

●

●
●

Słodki świat miodu - degustacja miodów naturalnych przy pomocy interaktywnego koła. Poznanie właściwości
prozdrowotnych miodów i produktów pszczelich.
Magia świec z wosku - własnoręczne wykonywanie świecy z wosku pszczelego, która pozostaje na pamiątkę w rękach
uczestnika. Poznanie właściwości palenia w domu świec z wosku.
Pyłek kwiatowy jako pszczeli dar natury - prezentacja narzędzia pszczelarskiego do pozyskiwania z ula pyłku
kwiatowego.
Jestem pszczelarzem - kompletowanie różnych typów uli, składanie ramek oraz wtapianie węzy pszczelej.
Spacer wśród pszczół - zwiedzanie pasieki z kapeluszach pszczelarskich oraz miejsce na pamiątkowe zdjęcie z wycieczki.

UWAGA:
Podany program wycieczki szkolnej jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych).
Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot.
Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, prosimy o kontakt.

yk))

*orientacyjne koszty biletów wstępu:

Bilety:
Apilandia wejście

12,00 zł

Mini ZOO Kucyk

11,00 zł

Apilandia warsztaty 13,00 zł
Razem: 36,00 zł

Biuro Podróży „AGA TRAVEL” 43-300 Bielsko-Biała
ul. Konfederatów Barskich 8/9, tel/fax: 33/8160150, e-mail: krajowe@agatravel.com.pl

