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Program: Ż ycie Indian na tropie bizono w 

Oferta dla ostatnich klas szkół podstawowych  oraz gimnazjów i liceów  

Wprowadzenie do scenariusza 

Sprawdzimy Waszą kondycję poprzez szereg prób, które 

Indianie traktowali z równą powagą co rozmowy z 

duchami przodków. Oni wiedzieli, że czym więcej potu na 

treningu tym mniej krwi w boju. 

Przez cały czas będziecie musieli przyswajać sobie nowe informacje bo dzięki waszemu 

zaangażowaniu i talentom otrzymacie lepsze rezultaty podczas quizu ze zdobytej wiedzy.  

Program dnia na pogodę 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 

40 minut  

Przerwa „techniczna” 5 minut 

Suma 1 godzina  

Sekcja Indiańska 

Indiańska ścieżka 15 minut 

Bieg Apacza 10 minut 

Skradanie 10 minut 

Polowanie na bizony/walki apaczów 10 minut 

Z wizytą u Wodza 20minut 

Przerwa 5 minut 

Zabawa językiem migowym 20 minut 

Indiański totem/ Indiańskie 
kalambury/Nauka polowania 

20 minut 

Strzelanie z łuku, rzut włócznią 15 minut 

Suma 2 godziny 5 minut  

Elementy dodatkowe 

Miasteczkowy quiz 10 minut 

Przerwa na ognisko|bez wyżywienia 30 minut 

Piosenka na pożegnanie 15 minut 

Sklepik z pamiątkami - 

SUMA z dnia 4 godziny 
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 Program imprezy na niepogodę „Zaszyci w Saloonie przed gradem strzał”  

 

 

 

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

z Koleją Żelazną 79 zł 65 zł 57 zł 55 zł 

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 50%. Pozostałą kwotę należy 

wpłacić do 7 dni przed terminem imprezy. 

 Grójecko-Piaseczyńska 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 1 godzina  

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 

Budowanie chaty trapera 15 minut 

Bieg Apacza 10 minut 

Indiański totem/ Indiańskie 
kalambury 

20 minut 

Suma 2 godziny 50 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 

   Pizza 20-25,00zł – 26cm 
25-30,00zł – 34cm 
+ 10,00zł dowóz 

   Obiady domowe Ok. 25-35,00zł 

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

Przejazdy: Cena za grupę do 45 os 

   Oprowadzanie na koniu 500,00zł 

   Jazda wozem traperskim 500,00zł 

   Przejazdy drezynami 500,00zł 

Atrakcje linowe: Cena promocyjna za komplet 
 1000,00zł/do 45os 

   Ścianka wspinaczkowa 600,00zł 

   Wspinaczka po skrzynkach 400,00zł 

   Nauka chodzenia po taśmie 250,00zł 

Gadżety tematyczne ze sklepiku m.in.: Cena promocyjna za komplet 
 35,00zł/os 

   Kapelusz kowbojski 20,00zł / os. 

   Bandamka 10,00zł / os. 

   Gwiazda szeryfa 10,00zł / os. 

Warsztaty grupowe: Cena promocyjna za komplet 
 22,00zł/os 

   Barwienie koszulek Tie Dye 20,00zł / os. 

   Indiański Totem – praca grupowa 5,00zł / os. 

Strzelnica Cena promocyjna za komplet 
 15,00zł/os 

   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: Cena promocyjna za komplet 
 15,00zł/os 

   List gończy 6,00zł / os. 

   Banknot 6,00zł / os. 

   Buttons 6,00zł / os. 

Atrakcje indywidualne:  

   Wybijanie monet 6,00zł / os. 

   Malowanie buziek 10,00zł / os. 
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