
Sebastian Habas  Oferta dotyczy 2019r. 

Miasteczko Westernowe - Wild West City 
wycieczki@kowboje.com.pl   606-323-205 www.kowboje.com.pl 

 
Program: Zdobywanie sprawnos ci Małego Kojota 

Oferta dla przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych  

Wprowadzenie do scenariusza 

Wcielicie się w postać Indianina, który będzie musiał 

przejść przez zestaw prób stanowiących o tym, czy będzie 

mógł zostać w przyszłości wodzem. Pierwszym etapem, 

będzie zdobycie wiedzy na poziomie Małego Kojota.   

 Przez cały czas będziecie czujnie obserwowani i dzięki waszemu zaangażowaniu i talentom 

otrzymacie stosowne imiona. 

Program dnia na pogodę Przybliżony 
Czas trwania 

*Przyjazd do ośrodka Koleją Żelazną 1 godzina 

Przywitanie gości przez Szeryfa - 

Przerwa „techniczna” ( toaleta , itp. ) 15 minut 

Oprowadzenie po terenie Wild West City 30 minut  

Przerwa „techniczna” 5 minut 

Sekcja Indiańska  

Zabawa muzyczna taniec Indian/tropy 
zwierząt 

15 minut 

Skradanie się do Wielkiego Wojownika 10 minut 

Zagadki wodza Tęga Głowa 10 minut 

Ścieżka Wilka 15 minut 

Czarne stopy/Przekraczanie granicy 10 minut 

Polowanie na bizony 10 minut 

Wyścigi wiewiórek/rzuty woreczkami z 
indiańskimi talizmanami 

10 minut 

labirynt 15 minut 

Nadawanie Indiańskich Imion/plemię 
czerwonych nosów/kącik plastyczny 

15 minut 

Szukanie zajączka 10 minut 

Miasteczkowy quiz 10 minut 

CZAS WYCIECZKI 3 godziny 

Elementy wydłużające pobyt (dodatkowo płatne) 

*np. wybicie pamiątkowej monety 30 minut 

Przerwa na ognisko 30 minut 

Piosenka na pożegnanie 15 minut 
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Program imprezy na niepogodę „Uciekając przed czarnymi chmurami”  

 

 

Cena | os. 20 osób 30 osób 40 osób 45 osób 

z Koleją Żelazną Cena przejazdu Kolejką jest uzgadniana indywidualnie. 
Prosimy o bezpośredni kontakt 606 323 205, wycieczki@kowboje.com.pl 

bez Kolei Żelaznej 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 
 

Warunki oferty 

 W przypadku zainteresowania ofertą, sprawdzimy aktualną dostępność terminu i miejsca, dokonamy rezerwacji i zaktualizujemy ceny. 

 Od dnia zarezerwowania terminu, należy w trakcie 14 dni dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500zł. Pozostałą kwotę wpłaca się w 

dniu imprezy. 

 Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa odjeżdża z ul. Sienkiewicza 14, 05-500 w Piasecznie i dojeżdża 500m od ośrodka. 

Program dnia na niepogodę Przybliżony 
Czas trwania 

Przyjazd do ośrodka koleją żelazną 1 godzina|opcja 

Przywitanie gości przez Szeryfa - 

Przerwa „techniczna” ( toaleta , itp. ) 15 minut 

Oprowadzenie po terenie Wild West 
City 

20 minut  

Przerwa „techniczna” 5 minut 

Suma 40 minut  

Sekcja Meksykańska pod dachem 
Tratwa życia 15 minut 

Odbij przedmiot 10 minut 

Rusz się 15 minut 

Kowbojska koszula 10 minut  

Przerwa 5 minut 

Wyścigi wiewiórek/rzuty woreczkami 
z indiańskimi talizmanami 

15 minut 

Rzut kapeluszem na rogi bawoła 10 minut 

Rzut balonem do puszek 10 minut 

Przerwa 5 minut 

Łowienie złota 10 minut 

Stacja telegraficzna/Indiańskie 
opowieści 

20 minut 

Plemię czerwonych nosów 10 minut 

Nadawanie Indiańskich Imion 20 minut 

Kącik plastyczny/magiczna mikstura 10 minut 

Suma 2 godziny 45 minut  

Elementy dodatkowe 

Miasteczkowy quiz 10 minut 

Przerwa na grilla|bez wyżywienia 30 minut 

Piosenka na pożegnanie 15 minut 

Sklepik z pamiątkami - 
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Produkt dodatkowo płatny Cena 

Catering:  

   2x kiełbaska, pieczywo, napój 0,5l z oferty Pepsi Co., 
talerzyki, widelce, noże, ketchup, musztarda  (ognisko) 

15,00zł / zestaw 

   1x kiełbaska, pieczywo, herbata, talerzyki, widelce, 
noże, ketchup, musztarda  (ognisko) 

8,00zł / zestaw 

   Obiady domowe 
        Zupa pomidorowa 
        filet z kurczaka , ziemniaki, surówka , sok 

 
8,00zł / osoba 
16,00 / zestaw 

   Obiad frytki+nuggetsy+napój 0,5l z oferty PepsiCo. 18,00zł/ zestaw 

Rozpalenie ogniska i udostępnienie kijków (ok. 30 minut) 100,00zł / grupa 

Pamiątki tematyczne ze sklepiku m.in.:  

   Kapelusz kowbojski 20,00zł / os. 

   Bandamka 10,00zł / os. 

Strzelnica  

   Z winchestera 9zł / os. (1 magazynek) 

   Z łuku do tarczy 6zł / os. (1 seria) 

   Z procy do puszek 6zł / os. (1 seria) 

Gadgety pamiątkowe z własną podobizną:  

   List gończy 6,00zł / os. 

   Banknot 6,00zł / os. 

Atrakcje indywidualne:  

   Wybijanie monet 6,00zł / os. 

   Malowanie buziek 10,00zł / os. 
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