Zapraszamy do miejsca,
w którym nauka bawi,
a zabawa uczy.

DOLINA CHARLOTTY
Proponujemy Państwu wycieczkę
do malowniczo położonego ZOO z Wodnym ZOO Safari
i największego w Polsce fokarium,
w którym połączyć można edukację
z rozrywką i chwilami relaksu.

Oferujemy atrakcyjną formę zajęć wykorzystującą spotkania z egzotycznymi
zwierzętami, których na co dzień nie spotkamy. Ogród Zoologiczny to miejsce dużej
bioróżnorodności, które prowadzi walkę o zachowanie najbardziej zagrożonych
gatunków na Ziemi.
Jesteśmy członkiem Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów,
a nasze zwierzęta uczestniczą w Programach Hodowli Zwierząt Zagrożonych
Wyginięciem EEP i ESB.

Na terenie ogrodu znajduje się jedyne w Polsce Wodne ZOO Safari, gdzie podczas
fantastycznego rejsu zabieramy uczestników w podróż dookoła świata. Nasze
tematyczne wyspy odkryją przed Państwem wiele ciekawostek. W trakcie rejsu łódka
cumuje na wyspie lemurów, gdzie można przyjrzeć się bliżej tym rzadkim zwierzętom,
występującym jedynie na dalekim Madagaskarze.
Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie łodzie motorowe Ms Ustka i Ms Darłowo, które
na swój pokład zabierają po 26 pasażerów każda.

Na naszych Gości czekają zwierzęta zamieszkujące wiele kontynentów: emu,
walabie Benetta, kangury rude, zebry, oryksy szablorogie, magoty, strusie,
kapucynki, nandu, kapibary, ostronosy rude, koronniki szare, makaki japońskie,
gibbony czubate.
Zwiedzając Mini Zoo i Krainę Bajek usłyszymy wiele znanych utworów ze świata
literatury dziecięcej: Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosię, Królewnę Śnieżkę,
Calineczkę, Kota w butach.

Staramy się, aby nasi czworonożni mieszkańcy mieli warunki zbliżone jak najbardziej
do naturalnych. Przykładem jest ,,Ostoja Żubra’’, wybieg na którym możemy
podziwiać te zwierzęta w towarzystwie naszego rodzimego jelenia i daniela płowego.
Wieża widokowa umożliwia zobaczenie króla puszczy w nieco innej perspektywie.

Zapraszamy do największego fokarium
w Polsce, w którym będą mogli Państwo
zobaczyć nasz rodzimy gatunek - fokę szarą.
Szczególnie zapraszamy na pokazy treningu medycznego, podczas którego
opiekunowie wygłaszają prelekcje o tych niezwykłych ssakach. W trakcie treningu foki
pozwalają trenerom obejrzeć całe swoje ciało, a także przeprowadzić proste zabiegi
weterynaryjne. Dodatkowo można także zobaczyć jak inteligentne są to zwierzęta
i z jakim zaangażowaniem wykonują wiele ćwiczeń typowo zabawowych
takich jak wyskoki z wody czy aportowanie piłki.

Oferujemy również zajęcia edukacyjne,
które prowadzone są przez doświadczonych
opiekunów zwierząt, posiadających ogromną
wiedzę na ich temat.
Podczas zajęć edukacyjno-przyrodniczych słuchaczom przedstawione
zostaną informacje na temat życia zwierząt, dzięki którym poszerzą swoją
wiedzę o świecie przyrody i natury.
Zajęcia zostały przygotowane w sposób przystępny dla każdego dziecka.

POTRZEBNE ZDJĘCIA

Nasza OFERTA EDUKACYJNA to:

- ciekawe lekcje tematyczne poszerzające wiedzę na temat życia zwierząt
- rzetelne uzupełnienie wiedzy uzyskanej w szkolnej ławie
- nauka poprzez obserwację i zabawę
- budzenie w młodych umysłach ciekawości świata i szacunku dla przyrody
- przyjemne i pożyteczne zagospodarowanie wycieczek szkolnych
Oferta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do grupy wiekowej i oczekiwań słuchaczy.
Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze (45 min.)
- Władcy Bałtyku - największe drapieżniki polskiego morza
- Lekcja z papugą, czyli zwierzęta egzotyczne w naszym domu a ochrona przyrody
- Żubr - król puszczy
Specjalna oferta zajęć połączona z przejażdżką konną:
Koń jaki jest, każdy widzi czyli co powinniśmy wiedzieć rozpoczynając przygodę z jeździectwem
18 zł /os 1,5 h

Po zakończeniu zajęć, bądź w ich przerwie mamy do Państwa dyspozycji restaurację
na wodzie „Gościniec”, w której będzie można zjeść pyszny obiad.

Z myślą o grupach
zorganizowanych
przygotowaliśmy specjalne
pakiety zawierające różne
atrakcje i kilka opcji
wyżywienia:

Atrakcja

Cena za os.

Fokarium

6 zł

Zoo

16 zł

Wodne ZOO Safari

11 zł

Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze

5 zł

Posiłek

20 zł

Ceny dotyczą grup zorganizowanych

1. Pakiet „Małego Odkrywcy”

3. Pakiet „ZOO od A-Z”

• Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze

• Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze

• Zwiedzanie ZOO

• Zwiedzanie ZOO

• Wstęp do Fokarium

• Wstęp do Fokarium

CENA: 24PLN/OS

• Wodne ZOO Safari

CENA: 35PLN/OS

2. Pakiet „Małego Odkrywcy +”

4. Pakiet „ZOO od A-Z +”

• Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze

• Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze

• Zwiedzanie ZOO

• Zwiedzanie ZOO

• Wstęp do Fokarium

• Wstęp do Fokarium

• Poczęstunek w restauracji Gościniec

• Wodne ZOO Safari

CENA: 42PLN/OS

• Poczęstunek w restauracji Gościniec

CENA: 53PLN/OS

Przykładowe menu:
nuggetsy + surówka + frytki + lemoniada – 20PLN

pulpeciki w sosie koperkowym + gotowane ziemniaki + gotowane warzywa + lemoniada – 20PLN
Wybrane menu należy okreslić najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem.
Istnieje możliwość dostosowania menu do specjalnych życzen Gości.

Znając naszych Gości i wiedząc, że wizyta w ZOO pozostawia wiele niezapomnianych wspomnień,
zapraszamy do naszego sklepu. Idealną pamiątką jest pocztówka, breloczek lub maskotka, które
będą przez dłuższy czas przypominać o mile spędzonych chwilach w naszym ZOO.

Mamy nadzieję, że nasza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie.
Serdecznie zapraszamy!
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres mailowy rezerwacja@charlotta.pl,
telefon kontaktowy +48 667 709 221

Dolina Charlotty Resort & SPA
Strzelinko 14, 76-200 Słupsk,
rezerwacja@charlotta.pl, + 48 667 709 221
www.dolinacharlotty.pl

