
SZCZEGÓŁY NA OSTATNIEJ STRONIE OFERTY

OFERTA NA ZORGANIZOWANIE GRUPOWEJ 
wizyty w PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI  

„FARMA ILUZJI”

telefon dla grup:

537 048 534
adres e-mail dla grup:

grupy@farmailuzji.pl

o PARKU

nowość: «akcja integracja»!

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 
opartych na zmysłach wzroku, równowagi i innych.  Położony jest w Dolinie Rzeki Okrzejki, 
w otoczeniu ogromnych lasów, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Warszawą 
a Lublinem. Posiadamy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, jesteśmy laureatem 
nagrody Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego oraz szeregu 
innych nagród. Farma Iluzji to wyjątkowa kompozycja atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
edukacji podanej w przyjaznej formie oraz zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Różnorodność atrakcji, jakie na Państwa czekają sprawia, że ich wybór staje się nie lada 
wyzwaniem. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przedstawiamy Państwu różne, 
przygotowane przez nas warianty programu pobytu, oraz wyboru dodatkowych atrakcji, 
z których zechcecie Państwo skorzystać. Serdecznie zapraszamy! 

Przekazujemy Państwu ofertę na zorganizowanie grupowej (od 15 osób) wizyty w Parku Edukacji 
i Rozrywki FARMA ILUZJI. Jeśli jesteście Państwo również zainteresowani organizacją 
posiłku na Farmie Iluzji czy innymi, dodatkowymi atrakcjami, bardzo prosimy 
o szczegółowe przeanalizowanie niniejszej oferty. Wypełnienie załączonego do oferty 
2-stronicowego formularza, podpisanie go i odesłanie do nas mejlem stanowi wstępną 
rezerwację, zaś dopiero otrzymanie od nas potwierdzenia rezerwacji pozwala mieć pewność, 
że  będzimy odpowiednio przygotowani na Państwa wizytę. Z góry dziękujemy za poświęcony czas!



U nas wszystkie atrakcje SĄ 
W CENIE BILETU wstępu!

Zatem wystarczy zapłacić raz za bilet, a wszystkie atrakcje znajdujące się na terenie (a jest ich 
ponad 60!), będą do Państwa dyspozycji bez limitu w godzinach otwarcia Parku. Można z nich 
korzystać ile razy się chce, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kolejki.

OFERTA SPECJALNA DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW!

Dana oferta dotyczy 1 opiekuna/nauczyciela na 10 podopiecznych. Pozostali opiekunowie/nauczyciele wchodzą 
na teren Farmy Iluzji na takich samych zasadach jak ich podopieczni. 

Nauczyciele/opiekunowie grup i kierowcy autokarów otrzymują w ramach poczęstunku gorącą kawę 
lub herbatę, obiad  (w takiej samej opcji jak cała grupa, o ile grupa zamawia obiad) oraz coś słodkiego. 
DODATKOWO na nauczycieli i opiekunów, którzy przyjechali na Farmę Iluzji, czeka SPECJALNY 
UPOMINEK - każdy otrzyma voucher uprawniający do bezpłatnego, ponownego odwiedzenia parku!

ATRAKCJE W CENIE PAKIETÓW PODSTAWOWYCH  DOSTĘPNE OD GODZINY 11:00

• pakiety rozszerzające • lekcje  • warsztaty • pieczenie kiełbasek na ognisku • 
wyżywienie • słodkości • pamiątki i inne

Latająca Chata Tajemnic • Tajemnica 
Opuszczonej Kopalni • 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

ILUZJE

Grobowiec Faraona • Przeprawa Tratwami • 
Amazońska Ptaszarnia • Rezerwat Smoków 
• Nowa Zatoka Piratów • Piracki Labirynt • 
Kamienne Stwory • Zagroda Zwierzaków • 
Przygoda na prerii

PRZYGODA

Lasek Doświadczeń • Lejek Grawitacyjny • Giga 
Szachy • Mega Chińczyk • Labirynty (Trudnego skrętu, 
Niewidocznej ścieżki, Zagadek, Kolorów) • Muzyczna 
Polana

RUSZ GŁOWĄ

Park Linowy • Nowy Mini Golf • Ścieżka Zdrowia

AKTYWNIE

Linowy • Kwiatowy • Miasteczko Łowców • Giga 
Huśtawka Taran • Karuzela Linowa • Fabryka • Pole 
Dmuchańców • Wewnętrzna Sala Zabaw • Króliczkowo

PLACE ZABAW

Kolejka Górska Dragon • Kolejka Rio Grande 
• Wesołe Kaczuszki • Karuzela Łańcuchowa • 
Karuzela Dżungla • Statek Piracki • Małpie Drzewo 
• Na Fali • Klubik Filmowy • Wyspa Uśmiechu

CZYSTA ROZRYWKA

DODATKOWO 
PŁATNE

2022



przewodnik
PIERWSZE DWIE GODZINY 
W RAMACH PAKIETU
Przewodnik jest do dyspozycji grupy przez 
pierwsze dwie godziny w ramach pakietu 
podstawowego. Nie tylko oprowadza on 
grupę, ale też zapoznaje ją z zasadami 
panującymi w Parku (w tym co można 
zobaczyć w czasie wolnym). Warto jednak 
pamiętać, że obecność przewodnika nie 
zwalnia opiekunów z odpowiedzialności 
za podopiecznych. Chęć odpłatnego 
skorzystania z jego usług przekraczających 
dwie godziny musi być zgłoszona wcześniej.

KAŻDA DODATKOWA GODZINA
+ 50,00 ZŁ/GODZ *)        
*) Powyżej dwóch godzin, które są 
w cenie pakietu podstawowego.

60,0
0 zł/os.

pakiety podstawowe

Powyższe pakiety 
obejmują:
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Czas wizyty na Farmie Iluzji waha się od 3 do nawet 6 godzin, więc prosimy  uwzględnić  to w swoich planach wycieczki 
(zwłaszcza jeśli korzystają Państwo z pakietów rozszerzających, warsztatów, dodatkowych 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. Potem już można korzystać z atrakcji Parku samodzielnie w godzinach 11:00-16:00. Obowiązkowe jest wybranie 
jednego pakietu podstawowego z dwóch powyższych, pakiety rozszerzające, warsztaty i posiłki są opcjonalne.

2-godzinną opiekę przewodnika, który oprowadza grupę po terenie i wybranych atrakcjach, 
informuje o której i gdzie zostaną podane posiłki oraz ew. gdzie i o której odbędą się zajęcia 
dodatkowe. Na życzenie przewodnik zastosuje ćwiczenia z Akcji integracji.;

nielimitowane wejście do wszystkich atrakcji (w czasie wolnym, pod opieką opiekunów,
w godzinach 11:00 - 16:00 przestrzegając wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in.: wzrostu, 
wieku czy wagi,  poszanowania kolejki innych osób czekających do skorzystania z atrakcji, 
a także uwzględniających niepełnosprawność uczestników);

specjalne oferty posiłków i prezentów - pamiątek dla grup, w cenach niższych niż dla 
klientów indywidualnych, niemniej wymagają one wcześniejszego zamówienia
- szczegóły w dalszej części oferty;

specjalną ofertę dla nauczycieli/opiekunów grup (1 opiekun na 10 podopiecznych) opisaną 
na początku naszej oferty ( w przypadku obecności w grupie osób niepełnosprawnych liczba 
opiekunów uprawnionych do darmowego wejścia może ulec zwiększeniu, pod warunkiem 
odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania akceptacji ze strony Farmy Iluzji).

mali odkrywcymagiczna przygoda
Pakiet dedykowany dla naszych 

najmłodszych gości. Zwiedzają oni 
atrakcje najlepiej przyjmowane przez 

maluchy, jednocześnie przechodząc gre 
terenową, a nagrodą za jej ukończenie 

jest wizyta w Chacie Spotkań gdzie 
grupa poznaje tajemniczą postać 

(jedną z maskotek naszego Parku).
Na życzenie przewodnik zastosuje 

ćwiczenia z Akcji integracji.

Pakiet dedykowany dla grup szkolnych 
i starszych gości. W ramach niego 

uczestnicy zobaczą wybrane atrakcje 
ulokowane na Farmie Iluzji – zarówno 

te znane, jak i tegoroczne nowości. 
Przewodnik opowie o ciekawostkach 

rozsianych po naszym Parku, a także 
o atrakcjach, które będzie można 

zobaczyć samodzielnie w czasie wolnym.
Na życzenie przewodnik zastosuje 

ćwiczenia z Akcji integracji.



+15
,00 zł/os

Atrakcje w ramach pakietu:
• Grobowiec Faraona (interaktywna wystawa) - grupa wraz z przewodnikiem wkracza do wnętrza starożytnego   
   grobowca Tutanchamona  pełnego wiernych kopii ówczesnych malowideł i reliefów, zapoznaje się ze światem   
   starożytnego Egiptu, a także uczestniczy w show wzbogaconym o elementy grozy z przymrużeniem oka,
• Wystawa muzealna poświęcona tematyce starożytnego Egiptu (w tym m.in. insygnia królewskie, biżuteria,   
   wierzenia, narzędzia rolnicze, itp.). Animator tłumaczy zastosowanie poszczególnych eksponatów i odpowiada   
   na pytania,
• Opowieści o procesie mumifikacji (dostosowane do wrażliwości młodszych dzieci) wraz z przedstawieniem   
   znaczenia poszczególnych etapów zabezpieczenia mumii.

+20
,00 zł/os

PAKIETY ROZSZERZAJĄCE
„TAJEMNICE EGIPTU” *)

Atrakcje w ramach pakietu:
• Wizyta w sali, gdzie uczestnicy dostają zawieszkę w kształcie smoka, którą następnie mogą ozdobić według  
   własnych upodobań. Staje się ona oryginalną pamiątką z wizyty (mini-warsztaty),
• Wyprawa do Zagajnika Magicznych Stworzeń oraz podążanie Szlakiem Łowców Smoków. Poznanie   
   starodawnych legend opisujących te mityczne stworzenia,
• Przygoda w jednym z labiryntów znajdujących się na terenie Parku
  (trudność dostosowana do wieku uczestników),
• Emocjonujące przejażdżka kolejką DRAGON wraz z tajemnicą 
   znajdującą się w środku.

„W ŚWIECIE LEGEND I mitÓw” *) **)

Możliwość dokupienia pamiątkowego zdjęcia z jazdy 
ze smokiem za jedyne 9 zł od uczestnika

ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE

gratis!
każdy uczestnik lekcji iluzji dostaje magiczny atrament w prezencie!

LEKCJA ILUZJI NA WESOŁO
«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 prezentowane są również dwa triki magiczne. 

*) Rozlany atrament po kilku minutach znika :)

OPCJĘ TĘ POLECAMY DZIECIOM W KAŻDYM WIEKU

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. Dodatkowa jesienna atrakcja - tworzenie ludzików z kasztanów. 

OPCJĘ TĘ POLECAMY DZIECIOM DO 10 ROKU ŻYCIA 

jesienne WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA I PLASTYKI
«ZRÓBCIE SOBIE WŁASNĄ CHATĘ TAJEMNIC!»

zestaw PAMIĄTKowy 
Skład paczki:
- Mistrzowie Równowagi (cena regularna 1,99zł)
- Pamiątkowa Pocztówka z Farmy (cena regularna 2zł)
- Magnes Latająca Chata Tajemnic (cena regularna 6zł)
- Wirujący Robak (cena regularna 5zł) 
- Zestaw Magika (cena regularna 8,5zł)
RAZEM 23,49 ZŁ, cena dla grupy 18,90zł/os., oszczędność prawie 20%!
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*) czas trwania do 1 godz. w zależności od wielkości grupy, w pakiecie tym zapewniona jest 
opieka przewodnika-animatora, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
**) minimalny wzrost 110cm, podczas przejażdżki na urządzeniu musi znajdować się dwóch opiekunów.

gorĄco 
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MENU DLA GRUP
DANIA OBIADOWE

deser

1. ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM

2. ROSÓŁ Z MAKARONEM

3. FILET DROBIOWY Z PIECA, GOTOWANE ZIEMNIAKI   
     (PUREE), SURÓWKA, KOMPOT (200ml)

4. KOTLET WARZYWNY (DANIE BEZ MIĘSA), ZIEMNIAKI  
     (PUREE), SURÓWKA, KOMPOT (200ml)

5. FRYTKI Z KETCHUPEM (200g)

6. CHRUPIĄCE NUGGETSY (160g), FRYTKI (150g),   
     KOMPOT (200ml)

7. PIZZA MARGHARITA WYPIEKANA NA MIEJSCU                  
    (2 KAWAŁKI), KOMPOT (200ml)

8. PIECZENIE KIEŁBASEK NA OGNISKU

8,00 zł

8,00 zł

21,90 zł

      
21,90 zł

8,00 zł 

21,90 zł    

     
16,50 zł

15,00 zł
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Zestaw obejmuje: kiełbaskę (ok.100g), owocowy 
napój 200ml, pieczywo, ketchup, musztardę, 
papierowe talerzyki i stućce. Zryczałtowana cena 
za usługę zawiera przygotowanie drewna na ognisko 
oraz pomoc pracownika Parku w pieczeniu kiełbasek. 
Dla biezpieczeństwa naszych gości kiełbaski są 
pieczone na ruszcie nad ogniskiem.

NAPóJ 
za jedyne 2,90 zł

• HERBATA

• ŚWIEŻA LEMONIADA (200ml)

• KOMPOT (200ml)

• GAŁKA LODÓW 1 SZT.

PIECZENIE KIEŁBASEK NA OGNISKU

• Ceny tutaj podane są specjalnymi cenami dla grup. Wymagają jednak wcześniejszego zamówienia, najpóźniej 4 dni       
przed terminem wycieczki.
• Wpisana w formularzu zgłoszeniowym ilość obiadów powinna uwzględniać również obiady dla dodatkowych      
opiekunów. Pamiętajcie, że standardowo 1 opiekun na 10 dzieci dostaje posiłek gratis.
• Cała grupa powinna zamówić taki sam posiłek. Nie ma możliwości, aby każdy z uczestników dostał inne danie.
• Posiłki są wydawane w zamkniętych, bezpiecznych dla zdrowia opakowaniach.

 zestaw promocyjny ZA jedyne 24,90 zł! 

DO WYBORU:

• FILET DROBIOWY Z PIECA, GOTOWANE  
   ZIEMNIAKI (PUREE), SURÓWKA

• KOTLET WARZYWNY (DANIE BEZ MIĘSA),  
   ZIEMNIAKI (PUREE), SURÓWKA

• CHRUPIĄCE NUGGETSY, FRYTKI

• PIZZA MARGHARITA WYPIEKANA NA  
   MIEJSCU (2 KAWAŁKI)

• KIEŁBASKI Z OGNISKA

DO WYBORU:

• ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM

• ROSÓŁ Z MAKARONEM

200ml

24,90zł pyszne!

4 zł

+ + +

zupka drugie danie jabłuszko kompot



WAŻNE INFORMACJE 
dla opiekunów!

W przypadku grup zorganiowanych 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.

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 (inne postrzeganie sytuacji, inna 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.

Każdą grupę przez pierwsze 2 godziny oprowadza przewodnik ze strony Farmy Iluzji. 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.

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 oraz miejsce przygotowania ogniska lub podania 
obiadu (w przypadku wyboru tych opcji). Nie ma możliwości wcześniejszej 
rezerwacji godziny posiłków!  Prosimy pamiętać, iż spóźnienie może wpłynąć 
na zmianę harmonogramu pobytu (w skrajnych przypadkach nawet o kilka 
godzin). Jeśli 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 2-stronicowego formularza.

Prosimy upewnić się czy kierowca autokaru zna drogę i wie jak do nas trafić!

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, 
gdyż całość pobytu, odbywa się w ubraniach wierzchnich. Warto również odpowiednio 
dopasować obuwie, gdyż niektóre atrakcje ulokowane są wzdłuż leśnych alejek. 

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.



Sklepik z 
pamiątkami

Toalety Parking Punkty 
gastronomiczne

Słodkie 
punkty

Opieka 
medyczna

UWAGI KOŃCOWE
1) Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wypełnienie 2-stronicowego formularza załączonego 
do niniejszej oferty, czytelne podpisanie jego i przesłanie mailem na adres grupy@farmailuzji.pl. Proces 
rezerwacyjny kończy się z chwilą potwierdzenia przez Przedstawiciela Parku przesłanego zgłoszenia. 

2) Prosimy pamiętać o tym, że w momencie składania rezerwacji na jakiś dzień w danym momencie zapisanych 
może być tylko kilka grup, nie oznacza to jednak, że tak będzie później. Zapisy prowadzone są bowiem na bieżąco. 

3) Chcąc usprawnić obsługę grup, prosimy o przygotowanie przed wejściem wydrukowanego potwierdzenia 
rezerwacji oraz środków pieniężnych za całą grupę. Pozwoli to zminimalizować okres oczekiwania na wejście 
do Parku.

4) Ze względów logistycznych, w przypadku wyboru opcji PAKIETÓW ROZSZERZAJĄCYCH, LEKCJI 
EDUKACYJNEJ lub WARSZTATÓW 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. 

5) 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. 

6) 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 4 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.

7) 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.

serdecznie zapraszamy!



uwaga! uwaga! 
kolejna PROMOCJA!kolejna PROMOCJA!

WSZYSTKIE GRUPY, KTÓRE PRZYJADĄ DO FARMY ILUZJI 
PO POŁUDNIU (OD GODZ. 14:00) UZYSKUJĄ 20% RABATU20% RABATU 

NA BILETY WSTĘPU! *)

akcja integracja
KOLEŻEŃSTWO   •   PRZYJAŹŃ   •    WSPÓLNOTA

*) Promocja TYLKO dla grup, które zarezerwowały wejście do Parku od godziny 14:00 i przyjechały zgodnie 
     z rezerwacją. Opóźnienie przyjazdu lub wcześniejszy przyjazd – niezgodny z rezerwacją – nie uprawnia  
     grupy do skorzystania z wyżej wymienionej promocji. Jako że park jest czynny do godz.16:00, w przypadku    
     tej promocji grupa nie ma czasu wolnego.

Na czym to polega? 
Na życzenie opiekuna grupy, podczas 
pobytu na Farmie Iluzji przewodnicy 
aranżują gry i zabawy integracyjne, 
dostosowane do wieku uczestników 
wycieczki. 

Ćwiczenia te inspirowane są sprawdzonymi, 
najlepszymi wzorcami z harcerstwa, dzięki czemu 
dzieci i młodzież przeżywa na Farmie Iluzji nie tylko 
cudowny dzień pełen przygód i dobrej zabawy, ale też 
na nowo poznaje znaczenie słów takich jak przyjaźń 
i koleżeństwo i wraca z wycieczki już jako zgrany zespół. 
Zajęcia te realizowane są dla grup bezpłatnie, 
w ramach wizyty w Parku.


