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

FORMULARZ JEST INTERAKTYWNY — WYPEŁNIJ GO NA KOMPUTERZE

PAKIETY podstawOWE  
70,00 złotych / uczestnik 
(należy wybrać tylko jeden)

MAGICZNA PRZYGODA
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.

mali odkrywcy
Pakiet dedykowany dla naszych 
najmłodszych gości. Zwiedzają 
oni atrakcje najlepiej przyjmowane 
przez maluchy, jednocześnie 
przechodząc gre terenową, 
a nagrodą za ich wykonanie jest 
wizyta w Chacie Spotkań gdzie 
grupa poznaje tajemniczą postać  
— jedną z maskotek naszego parku.

W Y P E Ł N I J  A N K I E T Ę W Y B I E R Z  P A K I E T

Data wizyty:            -         -
Godzina wizyty:

Czy po dotarciu na miejsce zarezerwować pół 
godziny na drugie śniadanie?
(opcja ta wiąże się z późniejszym rozpoczęciem 
zwiedzania oraz rezerwacją miejsca na posiłek)

Tak          Nie
Szkoła/przedszkole (nazwa i adres)

Imię i Nazwisko zamawiającego

E-mail 
Telefon kontaktowy
Liczba uczestników
Liczba opiekunów gratis
Liczba opiekunów dodatkowych

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:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

akcja integracja!
W ramach wizyty istnieje możliwość nieodpłatnego 
zorganizowania specjalnych zajęć z integracji grup 
szkolnych i przedszkolnych.



OPCJE DODATKOWE
PRZEWODNIK                                             jeden przewodnik na dwie GODZINY W RAMACH PAKIETU
UWAGA! 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. Przysługuje 1 przewodnik 
dla grupy do 50 osób. W przypadku chęci podzielenia grupy na mniejsze, należy dobrać jednego przewodnika na każdą z grup 
i zaznaczyć to w okienku poniżej. 

dodatkowy PRZEWODNIK                                                                                         + 100 zł/przewodnik 
liczba dodatkowych przewodników:

Zestaw Pamiątkowy                                                                                                  + 20,99 zł/SZT
(Magiczny Atrament, Magnes Latająca Chata Tajemnic, Magiczna Skarbonka i Pocztówka z Farmy Iluzji)
W zestawie taniej o ponad 30%.

Ilość zestawów:

PAKIETY ROZSZERZAJĄCE do pakietu podstawowego         CENA ZA uczestnikA

TAJEMNICE EGIPTU                                                                     +25,00 zł
Pakiet ten to niezwykłe połączenie wystawy muzealnej z przygodą osadzoną w klimatach starożytnego Egiptu. 
Podczas zwiedzania możemy poznać jak przeprowadzano proces mumifikacji, dowiedzieć się wiele o bogach 
Egiptu, obejrzeć ruchome postaci – animatroniki – oraz wkroczyć do Grobowca Faraona Tutenchamona i 
zachwycić się wiernymi kopiami skarbów Egiptu.

Jesienna podróż                                                                       +25,00 zł
Pakiet ten pozwala cieszyć się jesienią, zrobić ciekawe figurki z kasztanów. Wspólne zabawy i tańce a do 
tego własnoręczne dekorowanie najprawdziwszej kartki pocztowej, którą później można samodzielnie 
wysłać (znaczki zapewnia Farma Iluzji, wysyłkę oczywiście również). Uśmiech adresata - bezcenny :)                                                

Śladem Iluzji
Pakiet ten zawiera klucz do świata iluzji. Podczas zwiedzania możemy poznać sekrety iluzji, poznając fizykę  
i optykę. Po takim wstępie zanurzamy się w cudowny świat iluzji by obejrzeć magiczny trik w finale. Uczestnicy 
otrzymają zawieszkę w kształcie królika Farmusia którą ozdabiają według własnych upodobań.

atrakcje DODATKOWO PŁATNE                                     CENA ZA uczestnikA
KOWBOJSKIE PRZYGODY
30-minutowe  tańce i zabawy kowbojskie, podczas których uczestnicy bawią się i biorą 
udział w różnych wyzwaniach.

WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA I PLASTYKI 
30-minutowe warsztaty, podczas których uczestnicy pod okiem prowadzącej osoby, 
samodzielnie ozdabiają drewnianą zawieszkę-obrazek w kształcie Latającej Chaty Tajemnic 
oraz wykonują proste prace plastyczne.

PIRACKIE SHOW
Wraz z pirackim kapitanem grupa w ramach serii wyzwań szuka zaginionego, pradawnego 
klucza, a na koniec odnajduje skarb.

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

+25,00 zł



MENU DLA GRUP
DANIA OBIADOWE

napoje (ceny dla grup)

desery

KOMPOT (200ml) 3,90 zł

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM

ROSÓŁ Z MAKARONEM

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

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

CHRUPIĄCE NUGGETSY (POLĘDWICZKI W PANIERCE), FRYTKI, KOMPOT (200ml)

PIECZENIE KIEŁBASEK

JESIENNY GOFR 1 SZT. 9,99 zł

OŚWIADCZAM, IŻ 
ZAPOZNAŁEM SIĘ 

ZE SZCZEGÓŁOWYMI 
WARUNKAMI ZAMÓWIENIA, 

REGULAMINEM PARKU 
EDUKACJI I ROZRYWKI 

„FARMA ILUZJI” 
I AKCEPTUJĘ JE.

ARTYKUŁ

ARTYKUŁ

ARTYKUŁ

CENA

CENA

CENA

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

zupa drugie danie deser

DATA I PODPIS 
ZAMAWIAJĄCEGO:

PROSIMY O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEJ 
I PODPISANEJ ANKIETY MAILEM NA ADRES 

GRUPY@FARMAILUZJI.PL 

uwaga! zestaw promocyjny ZA jedyne 29,90 zł 

WYBIERZ OPCJE I PODAJ ILOŚĆ ZESTAWÓW: W TYM WEGE:

ZUPA POMIDOROWA 
Z MAKARONEM

ROSÓŁ Z MAKARONEM

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

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

CHRUPIĄCE NUGGETSY, FRYTKI

OWOC

KOMPOT (200ml)

9,00 zł
9,00 zł

24,90 zł     
24,90 zł
24,90 zł
18,00 zł    
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29,90zł

• 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 ( wyjątek: dania wege ).

• Posiłki są wydawane w zamkniętych, bezpiecznych dla zdrowia opakowaniach.
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