
PARK ROZRYWKI I EDUKACJI

Oferta dla szkół 
i przedszkoli * 2020



Farma Iluzji  
to wyjątkowy park rozrywki łączący w jednym  
miejscu trzy światy: iluzji, nauki i zabawy.   
Na urokliwym leśnym terenie wyrosło 
ponad 60 zadziwiających atrakcji, a część 
z nich na pierwszy rzut oka nie ma prawa istnieć! 
Każda oznacza przygodę, zagadkę lub zadanie 
do rozwiązania, czyli najlepszą formę edukacji 
– poprzez zabawę. 

Dzieci uwielbiają to miejsce :)

Przez osiem lat działalności Farma Iluzji zdobyła  
sympatię najmłodszych i uznanie ich rodziców,  
doceniona została także prestiżowym certyfikatem 
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz nagrodą 
na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa 
Mazowieckiego. Co roku jest też w ścisłej czołówce 
zwycięzców plebistytu ,,Najlepsza atrakcja dla dzieci” 
organizowanego przez popularny portal 
,,dzieckowpodrozy.pl”.
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“ Rzeczywistosc 

jest tylko iluzja, 

aczkolwiek bardzo 

trwała.”

_  _ _  Albert Einstein
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nauka
i zabawa



 

przewrócony pokój (nowa iluzja)

przejazdzka Pony Adventure

wyspa usmiechu - strefa lunaparkowa 
dla mniejszych dzieci

nowi mieszkancy rezerwatu smoków

chata brata Aureliusa

gadajaca papuga Klara

wesoły wychodek :)
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w cenie 
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Atrakcje  Farmy I luzj i

place zabaw
Linowy / Kwiaty / Miasteczko Łowców / 
Giga Huśtawka Taran / Karuzela Linowa / 
Fabryka / Pole Dmuchańców / Wewnętrzna 
Sala Zabaw /  Króliczkowo 

czysta rozrywka
Kolejka Górska Dragon / Kolejka Rio Grande /  
Wesołe Kaczuszki  / Karuzela Łańcuchowa / 
Karuzela Podłogowa / Statek Piracki  / 
Małpie Drzewo / Mini Łódeczki /  Klubik Filmowy / 
Wyspa Uśmiechu / Przejażdżka Pony Adventure

iluzja
Latająca Chata Tajemnic / Kopalnia Złota / 
Tunel Zapomnienia / Zakręcony Domek /    
Muzeum Iluzji / Ames Room / Labirynt Luster / 
Pałac Cieni / Mapping 3D / Niemożliwy Trójkąt /    
Głowa na Talerzu / Studnia Nieskończoności / 
Lewitujący Kran / Latające Piłeczki / 
Meble Olbrzyma / Ogródek Olbrzyma / 
Galeria Obrazów 3D / Plansze z Iluzjami /
Przewrócony Pokój 

przygoda
Grobowiec Faraona / Przeprawa Tratwami /
Papugarnia / Szlak Trapera  / Ruchomy Krokodyl /
Rezerwat Smoków / Nowa Zatoka Piratów  / 
Wiklinowy Labirynt / Kamienne Stwory / 
Zagroda Zwierzaków / Gadająca Papuga Klara / 
Wesoły Wychodek

rusz głowa
Lasek Doświadczeń / Lejek Grawitacyjny / 
Giga Szachy   /  Mega Chińczyk / Labirynty / 
Muzyczna Polana

aktywnie
Park Trampolin / Park Linowy / Nowy Mini Golf / 
Ścieżka Zdrowia 04
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Pak iety dla  grup 
zorgan izowanych
podstawowy
To nasz najpopularniejszy pakiet, który pozwala przeżyć 
prawdziwą przygodę i odkryć prawie wszystkie tajemnice 
naszego parku. Obejmuje: 2-godzinną obecność 
przewodnika, nielimitowane wejście do wszystkich  
atrakcji oraz specjalne oferty posiłków i pamiątek.

pakiet dla przedszkoli
Pakiet dedykowany młodszym dzieciom, koncentrujący 
się na atrakcjach stymulujących rozwój intelektualny 
poprzez proste zagadki i zadania. Obejmuje wszystko to,  
co znajduje się w pakiecie podstawowym oraz grę 
terenową, w której nagrodą jest wizyta w niezwykłej 
Chacie Spotkań i zabawa z naszymi maskotkami.

rozszerzenia do pakietów
 TAJEMNICE EGIPTU
  W ŚWIECIE LEGEND I MITÓW
  ZAGUBIENI W LABIRYNCIE
  PRZYGODA NA ROLI

zajecia dodatkowo płatne
 SZKOŁA CZAROWANIA
 LEKCJA ILUZJI NA WESOŁO
 WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA I PLASTYKI
 SHOW CHEMICZNE
 KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAJMŁODSZYCH
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TEMATYKA ZAJEC EDUKACYJNYCH DOSTEPNYCH 
NA FARMIE ILUZJI OBEJMUJE TRESCI ZAWARTE 
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI, 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH.
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Dlaczego my

wycieczka bez nudy
Farma Iluzji to bardzo duży teren wypełniony  
po brzegi przyjazną edukacją, rozrywką i przygodą.  
Mamy wszystko! Eksponaty naukowe, urządzenia 
rozrywkowe, kilka placów zabaw a nawet plażę. 
Od nas dzieci wracają szczęśliwe. Gwarantujemy :)

oferta specjalnie dla 
nauczycieli i opiekunów
Opiekunowie mogą liczyć na nasze szczególne wsparcie  
– jeden opiekun na dziesięciu podopiecznych wchodzi 
do Parku bezpłatnie. Zapewnimy mu również obiad, 
kawę i ciasteczko, a na pożegnanie otrzyma imienny 
voucher na prywatne wejście do naszego parku.

certyfikaty i wyróznienia
Otrzymaliśmy Certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej, Certyfikat dla Najlepszego Produktu 
Turystycznego Województwa Mazowieckiego, zajęliśmy 
trzecie miejsce w konkursie portalu Dziecko w Podróży 
na najlepszą atrakcję dla dzieci w Polsce w 2019 r.

profesjonalny zespół
Tworzymy bardzo profesjonalny i empatyczny zespół  
– dużą uwagę przykładamy do szkoleń – nasi 
pracownicy są bardzo zaangażowani w obsługę grup 
i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.  

stawiamy na 
bezpieczenstwo
Podczas realizacji programu szczególnie dbamy 
o bezpieczeństwo naszych małych gości. Wszystkie 
nasze atrakcje posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają 
najwyższe standardy,  każda wycieczka rozpoczyna się   
od instruktażu, a przez dwie godziny w Parku 
towarzyszy grupie przeszkolony przewodnik.

bogata oferta zajec 
dodatkowych i warsztatów
Podczas wizyty na naszej Farmie można skorzystać 
z bogatej oferty zajęć dodatkowych i warsztatów 
dla dzieci.
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specjalne menu
Grupy zorganizowane mogą skorzystać ze specjalnej 
oferty gastronomicznej przygotowanej z myślą o naszych 
najmłodszych gościach. Stawiamy na wysokiej jakości 
produkty i świetne kwalifikacje naszych kucharzy, dlatego 
nasze posiłki są smaczne i lubiane przez dzieci. 
Możemy również zorganizować ognisko z kiełbaskami. 

pamiatki z farmy
Grupy zorganizowane mogą skorzystać ze specjalnej 
oferty na pamiątki i czarodziejskie akcesoria. Nasz 
pamiątkowy zestaw pozwoli uczestnikom wycieczki 
pochwalić się zdobytą wiedzą magiczną przed 
rodzicami i przyjaciółmi.

jestesmy blisko
FARMA ILUZJI
Mościska 9, 08-455 Trojanów
(Polska, woj. mazowieckie)
Nasz park rozrywki znajduje się w podobnej 
odległości (ok. 90 km) od Warszawy, Lublina,
Radomia, Siedlec i Mińska Mazowieckiego.

Wygodny dojazd drogą ekspresową S17 lub DW 801.

MIŃSK
MAZOWIECKI SIEDLCE

LUBLIN
RADOM

PUŁAWY

GARWOLIN

OTWOCK
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DĘBLIN

MACIEJOWICE

FARMA
ILUZJI

RYKI

KOZIENICE

PIASECZNO

WARSZAWA



Masz pytania? 
Skontaktuj sie z nami, 

przeslemy Ci 
szczegółowa oferte

grupy@farmailuzji.pl
tel. 537 048 534

/ w sprawie rezerwacji prosimy dzwonić tylko w dni robocze:
pon. - pt. w godzinach 9:30 - 16:30 /

Mościska 9, 08-455 Trojanów
(Polska, woj. mazowieckie)
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