NOWOŚCI
W SEZONIE
2020!

INFORMUJEMY, ŻE FARMA ILUZJI
POSIADA CERTYFIKAT
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
„NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY MAZOWSZA”
MAZOWSZA

***
PRZEWRÓCONY
POKÓJ
***
PRZEJAŻDŻKA
PONY
ADVENTURE
***
WYSPA
UŚMIECHU
***

U NAS WSZYSTKIE ATRAKCJE SĄ
W CENIE BILETU WEJŚCIA!!!

NOWI
MIESZKAŃCY
REZERWATU
SMOKÓW
***
NOWY
MINI-GOLF
***
I WIELE INNYCH
ATRAKCJI

Zatem wystarczy zapłacić raz za bilet wstępu, a wszystkie atrakcje znajdujące się
na terenie (a jest ich ponad 60!!!),są do Państwa dyspozycji bez limitu
w godzinach otwarcia Parku do 16:00. Można z nich korzystać ile razy się chce,
pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kolejki.
UWAGA !!! DBAMY O WASZE BEZPIECZEŃSTWO
Park rozrywki Farma Iluzji – stosuje się do wszystkich wytycznych związanych
z COVID-19. Wprowadzone zostały nadzwyczajne procedury mające na celu jak
największe bezpieczeństwo odwiedzających nas Gości.
M.in. cały nasz personel używa maseczek ochronnych, na bieżąco dezynfekowane są
urządzenia rozrywkowe oraz infrastruktura sanitarna i gastronomiczna.
Na terenie dostępnych jest kilkadziesiąt punktów z płynem do dezynfekcji rąk.
Przeprowadzamy także kompleksową, wieczorną dezynfekcje parku i pomieszczeń
m.in przy pomocy lamp UV.
Nasz park jest regularnie kontrolowany przez SANEPID i Policję w związku
z COVID-19. Zawsze otrzymujemy najwyższe noty.
BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

OFERTA NA ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI GRUPOWEJ
DO PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI
„FARMA ILUZJI”
Przekazujemy do rąk Państwa ofertę na zorganizowanie wycieczki grupowej. Jeśli nie są Państwo zainteresowani tylko
zakupem samych biletów wstępu, ale również posiłkiem na Farmie Iluzji, ogniskiem, lekcją iluzji na wesoło, czy też
innymi dodatkowymi atrakcjami – bardzo prosimy o szczegółowe przeanalizowanie niniejszej oferty. Dopiero
bowiem wypełnienie załączonego do niniejszej oferty formularza punkt po punkcie, podpisanie i odesłanie nam
go mejlem lub faksem stanowi podstawę do wstępnej rezerwacji, która musi zostać potwierdzona przez naszego
pracownika, i która pomoże nam w jak najlepszym przygotowaniu Państwa wizyty. Z góry dziękujemy za uwagę!
UWAGA! TEMATYKA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DOSTĘPNYCH NA FARMIE ILUZJI
OBEJMUJE TREŚCI ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ (ZARÓWNO
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, JAK I KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADPODSTAWOWYCH), STANOWIĄC ZARAZEM ICH POSZERZENIE.

Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji to jedyny w Polsce park sensoryczny osadzony w świecie iluzji,
w którym do dyspozycji gości jest kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji. Jest on zlokalizowany w Dolinie Rzeki
Okrzei w otoczeniu ogromnych lasów, w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Lublinem. Miło nam
poinformować, że posiadamy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wiele nagród, w tym prestiżową
nagrodę Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego. Sama Farma Iluzji to wyjątkowa
kompozycja atrakcji dla dzieci i dorosłych, edukacji podanej w przyjaznej formie oraz wyjątkowego miejsca do
zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Różnorodność atrakcji, które czekają na Państwa sprawia, że ich
wybór staje się coraz trudniejszy. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom umożliwiamy Państwu
samodzielne skomponowanie programu wycieczki oraz atrakcji, z których pragniecie korzystać. Serdecznie
zapraszamy!

UWAGA! OFERTA SPECJALNA
DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW
Dla
nauczycieli
i opiekunów
wchodzących z grupą gratis (1
opiekun na 10 podopiecznych),
którzy przyjechali na wycieczkę do
Farmy Iluzji – przygotowaliśmy
ofertę specjalną. Otrzymają Państwo
jeden imienny voucher dający prawo do bezpłatnego odwiedzenia parku
ponownie w tym lub kolejnym (2021) sezonie.
Niezależnie od tego wszyscy opiekunowie
wchodzący z grupą gratis mają prawo do
otrzymania ciepłego napoju (kawy lub herbaty),
słodkiego poczęstunku oraz obiadu (w takiej
samej opcji jak cała grupa, o ile grupa zamawia
obiad).
Prawo do posiłku razem z grupą
przysługuje także kierowcy oraz pilotowi wycieczki.

537 048 534

PAKIETY GRUPOWE (min. 15 osób)
Czas wizyty na Farmie Iluzji waha się od 3 do nawet 6 godzin, więc prosimy to uwzględnić w swoich planach wycieczki (zwłaszcza
jeśli korzystają Państwo z dodatkowych pakietów rozszerzających, warsztatów, atrakcji czy też posiłku). Na początku zwiedzanie
odbywa się pod opieką przydzielonego przewodnika (do 2 godzin), który zapozna Was z Parkiem i zasadami w nim panującymi,
a następnie oprowadzi po wybranych atrakcjach w zależności od wieku i zainteresowań grupy, a także biorąc pod uwagę fakt czy
dana grupa była już wcześniej na Farmie Iluzji czy też przyjechała do niej po raz pierwszy,. Potem już można korzystać z atrakcji
Parku samodzielnie od godziny 11:00 aż do godziny zamknięcia Parku (17:00). Obowiązkowe jest wybranie jednego pakietu
podstawowego z dwóch poniższych, pakiety rozszerzające, warsztaty i posiłki są opcjonalne.

 PAKIET PODSTAWOWY
45,00 złotych / uczestnik
Jest to najbardziej popularny pakiet dla grup, który obejmuje:











opiekę przewodnika na 2 godziny, który oprowadza
grupę po terenie i wybranych atrakcjach, informuje
o której i gdzie są posiłki dla danej grupy, jak
i ewentualne zajęcia dodatkowe, a także przybliża
zasady panujące w Parku odnośnie korzystania
ze wszystkich atrakcji w czasie wolnym,
nielimitowane wejście w czasie wolnym pod opieką
wychowawców do wszystkich atrakcji opisanych
w tabelce po prawej stronie od godziny 11:00 do
zamknięcia o godz. 17:00 (pamiętając o kwestiach
bezpieczeństwa, jak np. wzrost, wiek czy waga, oraz z
poszanowaniem kolejki innych osób czekających do
skorzystania z atrakcji, a także o kwestiach
niepełnosprawności uczestników),
specjalne oferty posiłków i prezentów-pamiątek dla
grup, które są oferowane w cenach niższych niż
standardowe, ale wymagają one wcześniejszego
zamówienia – szczegóły w dalszej części oferty,
w przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde
10 osób wchodzi gratis – darmowe wejście opiekuna
obejmuje ciepłe napoje (kawę i herbatę), słodki
poczęstunek oraz obiad w przypadku, gdy grupa
zamawia posiłek (każdy dodatkowy opiekun płaci
standardową stawkę dla grup),
w przypadku grup osób z niepełnosprawnościami
liczba opiekunów gratis może być większa –
szczegóły do ustalenia,
ofertę specjalną dla nauczycieli i opiekunów grup
(1 opiekun na 10 podopiecznych) – szczegóły
na początku naszej oferty

 PAKIET DLA PRZEDSZKOLI
45,00 złotych / uczestnik
Jest to pakiet dedykowany młodszym dzieciom (grupom
przedszkolnym), który dostosowany jest do wieku uczestników
koncentrując się na atrakcjach, które zwyczajowo dobrze
przyjmowane są przez maluchy oraz inicjując rozwój
intelektualny poprzez zadawanie prostych zagadek i zadań.
Pakiet ten obejmuje wszystko to co w pakiecie podstawowym,
a ponadto:
 grę terenową prowadzoną podczas zwiedzania, w
której nagrodą będzie wizyta w niezwykłej Chacie
Spotkań,
 Chata Spotkań to ukryte na Farmie Iluzji miejsce,
gdzie odbędzie się krótka zabawa przedszkolaków
z naszymi maskotkami – postaciami ze znanych bajek
dla dzieci

ATRAKCJE DOSTĘPNE SĄ OD GODZINY
11:00:
ILUZJE:
Latająca Chata Tajemnic • Tajemnicza 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
PRZYGODA:
Grobowiec Faraona • Przeprawa Tratwami •
Amazońska Ptaszarnia • Szlak Trapera • Rezerwat
Smoków • Zatoka Piratów • Wiklinowy Labirynt •
Kamienne Stwory • Zagroda Zwierzaków •
Przejażdżka Pony Adventure
RUSZ GŁOWĄ:
Lasek Doświadczeń • Lejek Grawitacyjny • Giga
Szachy • Mega Chińczyk • Labirynty • Muzyczna
Polana
AKTYWNIE:
Park Trampolin • Park Linowy • Nowy Mini Golf •
Ścieżka Zdrowia
PLACE ZABAW:
Linowy • Kwiaty • Miasteczko Łowców • Giga
Huśtawka Taran • Karuzela Linowa • Fabryka • Pole
Dmuchańców • Wewnętrzna Sala Zabaw •
Króliczkowo
CZYSTA ROZRYWKA:
Kolejka Górska Dragon • Kolejka Wild West •
Wesołe Kaczuszki • Karuzela Łańcuchowa •
Karuzela Podłogowa • Statek Piracki • Drzewo
Swobodnego Spadania • Mini Łódeczki • Klubik
Filmowy • Wyspa Uśmiechu
DODATKOWO PŁATNE:
pakiety rozszerzające • lekcje • warsztaty • pieczenie
kiełbasek na ognisku • wyżywienie • słodkości •
pamiątki i inne

 PAKIETY ROZSZERZAJĄCE
 „TAJEMNICE EGIPTU” 15,00 złotych / uczestnik
ATRAKCJE W RAMACH PAKIETU ROZSZERZAJĄCEGO:
1) Grobowiec Faraona (interaktywna wystawa).
3) Pokaz Mumifikacji – show, w ramach którego
Goście wraz z Przewodnikiem wkraczają do
animator przebrany za egipskiego kapłana,
wnętrza grobowca ozdobionego kopiami
przedstawia jak wyglądał proces mumifikacji – ok.
autentycznych malowideł i reliefów, a także
10 minut
uczestniczą w show wzbogaconym o elementy
grozy oraz straszenia) - ok. 20 minut
2) Wystawa
muzealna
poświęcona
tematyce 4) Interaktywny panel edukacyjny przedstawiający
Starożytnego Egiptu (w tym m.in. królewski
najważniejsze
wydarzenia
oraz
ciekawostki
rydwan, narzędzia, biżuteria, stroje, insygnia
historyczne z okresu Starożytnego Egiptu
królewskie, itp.) – ok. 20 minut

*) Czas trwania pakietu około 1 godzina. W wariancie tym zapewniona jest opieka przewodnika.

 „W ŚWIECIE LEGEND I MITÓW” 15,00 złotych / uczestnik
ATRAKCJE W RAMACH PAKIETU ROZSZERZAJĄCEGO:
1) Wizyta w sali lekcyjnej, gdzie uczestnicy kolorują 3) Spacer przez Zagajnik Magicznych Stworzeń
zawieszkę w kształcie smoka, która staje się
zamieszkujących swoje legowiska – ok. 15-20 minut
oryginalną pamiątką z wizyty – ok. 15 minut (miniwarsztaty)
2)

Wizyta w Pałacu Bajek oraz zabawa w „gubienie 4)
cienia” na podstawie bajki o Piotrusiu Panu – ok.
15-20 minut

*)

Rozszerzona wersja wizyty w Samotni Łowców i
Rezerwacie Smoków wraz z opowieściami o naszych
bohaterach (ok. 20 minut)

Czas trwania pakietu około 1 godzina. W wariancie tym zapewniona jest opieka przewodnika.

 ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE
PODANE TUTAJ CENY SĄ SPECJALNYMI CENAMI DLA GRUP, TAŃSZYMI NIŻ STANDARDOWE CENY
W PARKU. WYMAGAJĄ JEDNAK WCZEŚNIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. PROSIMY O ROZWAŻENIE TEJ
PROPOZYCJI.
Atrakcja

Opis
LEKCJA ILUZJI NA WESOŁO



Cena za
uczestnika

EDUKACJA INACZEJ!

30-minutowa lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło” obejmuje pogadankę
z zakresu fizyki i optyki dostosowaną do wieku uczestników,
z wykorzystaniem tablic i eksponatów iluzjonistycznych. Jest ona wstępem
do zrozumienia świata złudzeń wzrokowych i optycznych. Podczas lekcji
pokazywane są również dwa triki magiczne.
OPCJĘ TĘ POLECAMY DZIECIOM DO 10 ROKU ŻYCIA!

+ 10,00 zł

WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA I PLASTYKI



ZRÓBCIE SOBIE WŁASNĄ CHATĘ TAJEMNIC!

30-minutowe warsztaty, podczas których uczestnicy pod okiem prowadzącej
osoby, samodzielnie ozdabiają drewnianą zawieszkę-obrazek w kształcie
Latającej Chaty Tajemnic z uprzednio przygotowanych materiałów (np.
kredkami, naklejkami, itp.) oraz wykonują proste prace plastyczne. Cena
obejmuje materiały oraz drewnianą ozdobę dla każdego uczestnika, którą ten
może zabrać na pamiątkę.
OPCJĘ TĘ POLECAMY DZIECIOM DO 10 ROKU ŻYCIA!

+ 10,00 zł

PIECZENIE KIEŁBASEK NA OGNISKU *)



Zestaw obejmuje: kiełbaskę (ok. 100g), owocowy napój 200 ml (rozlewany
do kubeczków), pieczywo, ketchup, musztardę, papierowe talerzyki i sztućce.
Zryczałtowana cena za usługę zawiera przygotowanie drewna na ognisko
oraz pomoc osoby w pieczeniu kiełbasek. Dla bezpieczeństwa naszych gości
kiełbaski są pieczone na ruszcie nad ogniskiem.

+ 10,00 zł

*) Wpisana w formularzu zgłoszeniowym ilość kiełbasek powinna uwzględniać również porcje dla dodatkowych opiekunów (1 na 10
dzieci jest gratis)

 MENU DLA GRUP


DANIA OBIADOWE
Artykuł

Brutto

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM

6,00

ROSÓŁ Z MAKARONEM

6,00

FILET DROBIOWY Z PIECA, GOTOWANE ZIEMNIAKI, SURÓWKA, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

19,50

MAXI HOT-DOG CLASSIC, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

8,00

CHRUPIĄCE NUGGETSY (6 SZT.), FRYTKI Z PIECA (BEZ TŁUSZCZU), NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

19,50

PIZZA MARGHARITA WYPIEKANA NA MIEJSCU (2 KAWAŁKI), NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

14,50

KOTLET WARZYWNY (DANIE BEZ MIĘSA), ZIEMNIAKI, SURÓWKA, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2;L)

19,50

*) Ceny tutaj podane są specjalnymi cenami dla grup. Wymagają jednak wcześniejszego zamówienia. Prosimy
o rozważenie tej propozycji. Wpisana w formularzu zgłoszeniowym ilość obiadów powinna uwzględniać również
obiady dla dodatkowych opiekunów. (standardowo 1 opiekun na 10 dzieci posiłek dostaje gratis).
**) Cała grupa powinna zamówić taki sam posiłek. Nie ma możliwości, aby każdy z uczestników dostał inne danie.
***) Surówki podawane są osobno w zamykanym pojemniku.
****) Prosimy o zamówienie obiadów najpóźniej 7 dni przed terminem wycieczki.



NAPOJE GORĄCE I SOKI (CENY DLA GRUP)
Artykuł



Brutto

Artykuł

Brutto

HERBATA SAGA (Z WARNIKA)

1,00 KAWA ROZPUSZCZALNA

3,00

ŚWIEŻA LEMONIADA (0,2L)

3,00 SOK TŁOCZONY JABŁKOWY. (0,2L)

2,00

DESERY
Artykuł
LODY W KUBECZKU 150ML

Brutto
3,00

 PAMIĄTKI Z FARMY
ZESTAW PAMIĄTKOWY



Skład paczki:
1) zestaw magika (cena detaliczna 10 zł)
2) znikający atrament zwany także „sympatycznym atramentem” (5 zł)
3) magnes Latająca Chata Tajemnic (5 zł)
4) pamiątkowa pocztówka z Farmy Iluzji (2 zł)

+ 18,00 zł

RAZEM 22,00 ZŁ, cena dla grupy 18,00 ZŁ

 OPCJE DODATKOWE


PRZEWODNIK

PIERWSZE DWIE GODZINY W RAMACH PAKIETU PODSTAWOWEGO

UWAGA! Przewodnik jest do dyspozycji grupy przez pierwsze dwie godziny w ramach pakietu
podstawowego. Chęć odpłatnego skorzystania z jego usług po tym czasie musi być zgłoszona wcześniej.
Informujemy jednocześnie, że przewodnik nie jest opiekunem grupy i nie zwalnia wychowawców i
opiekunów z obowiązku doglądania podopiecznych. Jego zadaniem jest pokazanie Farmy Iluzji i
wybranych atrakcji, a także objaśnienie zasad panujących w Parku (w tym co można zobaczyć w czasie
wolnym).


KAŻDA DODATKOWA GODZINA PRACY PRZEWODNIKA *)
*) Powyżej dwóch godzin, które są w cenie pakietu podstawowego.

+ 50,00 złotych / godzina

WAŻNE INFORMACJE!!!
1) W przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde 10 dzieci wchodzi gratis. Darmowe wejście opiekuna
obejmuje ciepłe napoje (kawę i herbatę), słodki poczęstunek oraz obiad, w przypadku gdy cała grupa zamawia
posiłek. Każdy dodatkowy opiekun płaci standardową stawkę dla grupy, w tym również za posiłki.
2) W przypadku grup osób z niepełnosprawnościami, liczba opiekunów uprawnionych do darmowego wejścia może
być większa – szczegóły do ustalenia indywidualnie. Prosimy także pamiętać, że nasi przewodnicy na terenie Parku nie
mają wiedzy o ograniczeniach Państwa niepełnosprawnych podopiecznych, więc to do Państwa należy decyzja, z
których atrakcji nie powinni oni korzystać ze względów bezpieczeństwa (złe postrzeganie sytuacji, zła koordynacja
ruchowa, itp.). Zachęcamy do konsultacji z przewodnikiem przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z atrakcji.
Informacje oraz regulaminy atrakcji można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej
znajdującej się bezpośrednio przy każdej atrakcji.
2) Każdą grupę przez pierwsze 2 godziny oprowadza ze strony Farmy Iluzji przewodnik. Jego zadaniem jest pokazanie
najważniejszych atrakcji oraz wyjaśnienie zasad panujących w Parku. Nie jest on opiekunem grupy i nie zwalnia
nauczycieli lub opiekunów z obowiązku doglądania swoich podopiecznych
3) Uwaga! Aby rozpocząć zwiedzanie zgodnie z harmonogramem rezerwacji prosimy o przyjazd grupy przynajmniej
20-25 minut wcześniej w celu dokonania wszelkich formalności. Wówczas ustalona będzie godzina kiedy
przeprowadzona będzie lekcja edukacyjna lub warsztaty, a także przygotowane będzie ognisko lub obiad (w
przypadku wyboru tych opcji). Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji godziny posiłków! Prosimy pamiętać,
iż spóźnienie się może wpłynąć na zmianę harmonogramu pobytu (w skrajnych przypadkach nawet o kilka godzin). W
sytuacji, gdy planują Państwo po dotarciu na miejsce przerwę na posiłek lub inne czynności, które mogą opóźnić
godzinę rozpoczęcia zwiedzania, koniecznie prosimy zaznaczyć tę informację na pierwszej stronie niniejszego
formularza.
4) Prosimy upewnić się czy kierowca autokaru zna drogę i wie jak do nas trafić!!!
5) Prosimy pamiętać, iż Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” to park usytuowany na terenie otwartym na
przestrzeni kilku hektarów. To bardzo duży obszar! Dlatego zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, powinni być
ubrani adekwatnie do warunków atmosferycznych.
6) Informujemy, iż niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, itp.), podczas których ze względów
bezpieczeństwa konieczne jest czasowe wyłączenie niektórych atrakcji znajdujących się na zewnątrz, nie stanowią
podstawy do udzielenia rabatu lub rekompensaty finansowej.
7) UWAGA – PARK PRACUJE W REZIMIE SANITARNYM - PROSIMY O ZABRANIE MASECZEK
OCHRONNYCH (będą potrzebne w niektórych miejscach takich jak atrakcje w pomieszczeniach, czy sklepik z
pamiątkami)

UWAGI KOŃCOWE:
1) Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (oddzielne 2 strnony) w całości,
czytelne podpisanie i przesłanie na numer faksu (22) 872-19-02 lub mailem na adres grupy@farmailuzji.pl Proces
rezerwacyjny kończy się z chwilą potwierdzenia przez Przedstawiciela Parku przesłanego zgłoszenia.
2) Chcąc usprawnić obsługę grup na terenie, prosimy o przygotowanie przy wejściu wydrukowanego potwierdzenia
rezerwacji oraz środków pieniężnych za całą grupę. Pozwoli to zminimalizować okres oczekiwania na wejście do
Parku.
3) Ze względów logistycznych, w przypadku wyboru opcji np. LEKCJA EDUKACYJNA czy też WARSZTATY
Z RĘKODZIEŁA I PLASTYKI, duże grupy osób mogą być podzielone na mniejsze. Chodzi o to, aby uczestnicy mieli
możliwość pełnego uczestnictwa w przygotowanym programie lekcyjno-edukacyjnym.
4) Czas wizyty na Farmie jest ograniczony tylko i wyłącznie do godzin otwarcia Parku. Prosimy jednak pamiętać, iż nie
wszystkie atrakcje mogą być dostępne ze względu na inne grupy, jak i warunki atmosferyczne. Ze względu na bardzo
dużą ilość atrakcji na terenie nie gwarantujemy, że wszystkie uda się zobaczyć w ciągu jednego dnia.
5) W przypadku konieczności odwołania wizyty Państwa grupy w naszym Parku lub przełożenia jej na inny
termin, bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie minimum 5 dni od wyznaczonej daty na nr telefonu
537 048 534 lub na adres mailowy grupy@farmailuzji.pl W przeciwnym przypadku będziemy zmuszeni
obciążyć Państwa kosztami manipulacyjnymi związanymi z przygotowaniem zamówionego posiłku, przepadnie
także kaucja (jeśli została wpłacona). Szczegółowe warunki związane z płatnościami i kaucją dostępne u
przedstawiciela handlowego.
6) Zdajemy sobie sprawę, iż nasz Park cieszy się ogromną popularnością wśród zwiedzających, dlatego też staramy się
poszerzać naszą ofertę o nowe atrakcje – kilka rocznie. Prosimy jednak pamiętać, że niektóre z nich, ze względu na
odczucia jakich doznajemy wewnątrz danej atrakcji oraz specyfikę wykonania - mają ograniczoną dzienną
przepustowość.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYCIECZKI GRUPOWEJ
DO PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI „FARMA ILUZJI”
- PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ OFERTĘ SZCZEGÓŁOWĄ

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Data wizyty …...............................

Godzina wizyty  8:30  9:00  9:30  10:00  10:30  11:00  11:30

 12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  inna ….................................................................
Po

dotarciu

na

miejsce

rezerwujemy

pół

godziny

z późniejszym rozpoczęciem zwiedzania oraz rezerwacją miejsca na posiłek)

na
 Tak

drugie

śniadanie

(opcja

ta

wiąże

się

 Nie

Szkoła/przedszkole (nazwa i adres) ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko zamawiającego …....................................................................................................................................
Adres e-mail ….......................................................... Telefon kontaktowy ........................................................................
Liczba dzieci ........................ Liczba opiekunów gratis ........................ Liczba opiekunów dodatkowych .......................

 PAKIETY PODSTAWOWE 33,00 złotych / dziecko
Czas wizyty na Farmie Iluzji waha się od 3 do nawet 5 godzin, więc prosimy
to uwzględnić w swoich planach wycieczki (zwłaszcza jeśli korzystają
Państwo z dodatkowych pakietów, atrakcji czy też posiłku). Na te wakacje
obowiązuje oferta promocyjna, w ramach której dostępne są w ramach
jednego biletu wstępu wszystkie aktualnie działające atrakcje na terenie
Parku. Obowiązkowe jest zatem wykupienie biletu wstępu, zaś pomoc
przewodnika, pakiety rozszerzające czy też posiłki są opcjonalne i płatne
dodatkowo.

 PAKIETY ROZSZERZAJĄCE


TAJEMNICE EGIPTU

+ 10,00 złotych / dziecko

Pakiet ten, to właściwie najprawdziwsza wystawa muzealna i przygoda w jednym. Podczas zwiedzania możemy zobaczyć
ciekawy obrzęd mumifikacji wykonany przez "egipskiego kapłana", obejrzeć ruchome postacie - animatroniki - oraz wkroczyć
do Grobowca Faraona Tutenchamona i zachwycić się wiernymi kopiami najcenniejszych skarbów Egiptu.



W ŚWIECIE LEGEND I MITÓW

+ 10,00 złotych / dziecko

Pakiet ten jest rozszerzoną wersją wizyty w Krainie Magii, podczas której poznajemy z bliska sympatyczne Smoki,
Magiczne Postacie i Stworzenia. Możemy "polatać" na miotle, "zgubić swój cień" tak jak Piotruś Pan, a także przygotować
własnoręcznie pamiątkę z Farmy - kolorową drewnianą zawieszkę.

 OPCJE DODATKOWE
 PRZEWODNIK DO DYSPOZYCJI GRUPY

+ 40,00 złotych / godzina ILOŚĆ GODZIN ….............

Jest to osoba wydelegowana do dyspozycji grupy. Jej celem jest oprowadzanie grupy po atrakcjach
i opowiadanie dzieciom o tym co widzą, na co warto zwrócić uwagę, czy też gdzie warto zrobić zdjęcie.
UWAGA! Przewodnik nie jest opiekunem grupy i nie zwalnia wychowawców i opiekunów, którzy
przyjechali z grupą z obowiązku doglądania swoich podopiecznych.


ZDJĘCIE GRUPOWE

+ 8,00 złotych / dziecko

ILOŚĆ ZDJĘĆ

….............

Opcja to obejmuje zrobienie pamiątkowego zdjęcia całej grupy na tle Latającej Chaty Tajemnic oraz
dosłanie zdjęć pocztą na adres organizatora wycieczki lub szkoły. Minimalne zamówienie 10 zdjęć.

 ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE
ATRAKCJA

CENA

ATRAKCJA

 LEKCJA ILUZJI NA WESOŁO

8.00 zł

 PIECZENIE KIEŁBASEK NA OGNISKU

 WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA I PLASTYKI

8,00 zł

 WYNAJEM SAMEGO OGNISKA

 SHOW CHEMICZNE

8,00 zł

CENA
9,00 zł
100,00 zł

 MENU DLA GRUP


DANIA OBIADOWE
Artykuł

Brutto

Ilość

ZUPA POMIDOROWA

5,00

ROSÓŁ Z MAKARONEM

5,00

FILET DROBIOWY Z PIECA, GOTOWANE ZIEMNIAKI, SURÓWKA, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

17,50

UDKO Z KURCZAKA , GOTOWANE ZIEMNIAKI, SURÓWKA, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

17,50

PANIEROWANE POLĘDWICZKI DROBIOWE, ZIEMNIAKI, SURÓWKA, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2;L)

17,50

PIEROGI Z SEREM NA SŁODKO, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2L)

11,50

KOTLET WARZYWNY (DANIE BEZ MIĘSA), ZIEMNIAKI, SURÓWKA, NAPÓJ W KARTONIKU (0,2;L)

17,50

*) Ceny tutaj podane są specjalnymi cenami dla grup. Wymagają jednak wcześniejszego zamówienia. Prosimy
o rozważenie tej propozycji. Wpisana ilość obiadów powinna uwzględniać również obiady dla dodatkowych
opiekunów. (standardowo 1 opiekun na 10 dzieci posiłek dostaje gratis).
**) Cała grupa powinna zamówić taki sam posiłek. Nie ma możliwości, aby każdy z uczestników dostał inne danie.
***) W tym sezonie drugie dania sprzedawane są jako zestawy wraz z surówkami i napojami w kartoniku. Surówki
podawane są osobno w zamykanym pojemniku.



NAPOJE (CENY DLA GRUP)
Artykuł



Brutto

Ilość

Artykuł

Brutto

Ilość

COCA-COLA /FANTA/SPRITE (1L)

5,00

HERBATA SAGA (Z WARNIKA)

1,00

SOK CAPPY POM./JAB. (1L)

5,00

HERBATA Z CYTRYNĄ

1,50

WODA GAZ./NIEGAZOWANA (1,5L)

4,00

KAWA ROZPUSZCZALNA

3,00

SOK KARTONIK POM./JAB. (0,2L)

1,80

DESERY
Artykuł
LODY W KUBECZKU 200ML ARIVA
(SMAK WANIL.-TRUSK.-CZEK.)

Brutto

Ilość

2,50

Artykuł
LODY W KUB. ZIELONA BUDKA
150ML (SMAK GUMY BAL.)

Brutto

Ilość

2,50

 PAMIĄTKI Z FARMY
Pakiet

Cena za dziecko



Pakiet 1 (magiczne pudełko + atrament magiczny)

12,50 zł



Pakiet 2 (zestaw magika + magnes na lodówkę Latająca Chata + atrament magiczny)

15,00 zł



Pakiet 3 (magiczne pudełko + magnes + atrament + zestaw magika)

22,00 zł

Oświadczam, iż zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zamówienia, regulaminem Parku Edukacji i Rozrywki
„Farma Iluzji” i akceptuję je.

….........…..................................................
Data i podpis Zamawiającego

PROSIMY O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEJ I PODPISANEJ ANKIETY NA NR FAXU
(22) 872 19 02 LUB MAILEM NA ADRES GRUPY@FARMAILUZJI.PL

