Oferta dla grup zorganizowanych
Leonardia to miejsce odpoczynku i dobrej zabawy. Nie ważne ile masz lat, tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie. Nie pozwolimy Wam się nudzić. Rywalizacja i praca w grupie
pomoże rozwinąć się najmłodszym, a ruch na świeżym powietrzu i niepowtarzalna atmosfera
pozwolą zrelaksować się i odetchnąć od komputerowej codzienności.
Jest to jedyny taki park w Polsce.
Na 2016 rok przygotowaliśmy atrakcyjną
ofertę edukacyjną i rozrywkową skierowaną
zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych
oraz seniorów.
W „ Parku Gier” dostępnych jest około 100
różnych gier drewnianych z całego świata.
Każda gra przynosi ze sobą inne korzyści:
relaksuje, rozwija umiejętności skupienia i
koncentracji, analizowania i rozwiązywania
pokonywania przeszkód oraz zdolności manualnych.

problemów,

W „Pracowni Leonarda” znajdują się interaktywne modele oparte na wynalazkach
Leonarda da Vinci do samodzielnej lub zespołowej budowy rozwijające
umiejętności manualne i wyobraźnię przestrzenną.
Na „Placu Strzelniczym” można znaleźć kusze i kilka
rodzajów katapult o różnym stopniu trudności.
Oferujemy Państwu dwa pakiety dla grup
zorganizowanych.

Pakiet podstawowy (12zł/os.): Grupy powyżej 15 osób
Przywitanie i zapoznanie grupy z obiektem i atrakcjami. Zachęcenie do wspólnej
zabawy.
W cenie korzystanie ze wszystkich dostępnych atrakcji.
Czas przebywania grupy: 2-3 godziny.

Pakiet rozszerzony (z ogniskiem) (21zł/os.): Grupy powyżej 30 osób
Przywitanie i zapoznanie grupy z obiektem i atrakcjami. Zachęcenie do wspólnej
zabawy.
W cenie korzystanie ze wszystkich dostępnych atrakcji. Dodatkowo
organizacja i obsługa ogniska.
Zestaw ogniskowy obejmuje:
kiełbaskę, 0.5l napoju, pieczywo,
keczup, musztardę, papierowe talerzyki
i plastikowe sztućce.
Czas przebywania grupy: 3-4 godziny.
Przydatne informacje:
- opiekunowie grup mają wejście gratis
(1 opiekun na 10-osobową grupę)
-dla opiekunów kawa gratis
- bezpłatny parking
- bezpłatne toalety
- park czynny jest codziennie od godziny 9:00 do 19:00.

Zapraszamy na stronę internetową www.leonardia.pl i nasz fanpage na
facebooku, gdzie można znaleźć aktualne informacje i galerię zdjęć!

Rezerwacja terminów i pozostałe informacje pod numerem telefonu: 501042503.

Park edukacji i rozrywki LEONARDIA
Krupy 3, 76-150 Darłowo

