Szlak Ślimaka
Obsługa Pilota dla dzieci ☺

Wycieczkę rozpoczynamy na farmie ślimaków Snails Garden. Następnie pilot muzeum, oprowadzi
wycieczkę po parku zoo, gdzie przywitamy się między innymi z kucykami szetlandzkimi, które zostały
adoptowane ze schroniska, czyli z Józiem, Mufinką i Rudą i wielkim koniem sportowym o imieniu
Magik! Poznacie naszą oswojoną Basię, najmniejszą rasę owiec na świecie i jej rodzinę.
Następnie przejdziemy do Żywego Muzeum Ślimaka, gdzie grupa będzie mogła zapoznać się na żywo
ze ślimakami z różnych części świata i poznać Ślimaka Olbrzyma, który nie mieści się na dłoni, a
którego gatunek trafił do księgi Rekordów Guinessa!
Podczas wizytacji w Żywym Muzeum Ślimaka, pilot wycieczki uruchomi "Ślimakowy deszcz", gdzie
każdy zaopatrzony w parasolki, będzie mógł poczuć się jak ślimaki, wszak woda to ich żywioł.
Ponownie, powrócimy do ślimaków, tym razem wyścigowych, gdzie staniemy do Turbo Wyścigów,
tym razem pokonamy trasę na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym, z nagrodami dla
"poganiaczy ślimaków" i tu wycieczka dobiega końca.
W trakcie całej podróży po farmie ślimaków, gościom towarzyszyć będzie komentarz pilota muzeum.
Na farmie jest możliwość skorzystania z posiłku, ciepłych i zimnych napojów z Bistro Ślimaka.

Szlak ślimaka z programem - min 10 osób - cennik
Miejsc siedzących mamy 25 w (ślimaku z gliny + 45 letni ogródek pod namiotem)
Bilet normalny 20 PLN
Przybliżony czas trwania wycieczki z programem i pilotem - ok. 60 minut
Ubierzcie się luźno, jedziecie na farmę ślimaków!
Bilet ulgowy* 15 PLN
Bilet grupowy** 15 PLN
*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży
szkolnej do lat 16
**Bilet grupowy przysługuje przy zakupie powyżej 20 biletów
Opcja na zamówienie - zamów klasyczny obiad bez programu, ale ze wstępem do atrakcji.
Dania serwujemy na naczyniach biodegradowalnych.
•
•

menu: filet drobiowy, frytki, surówka, napój - 35 zł / dorośli / 30 zł dzieci.
Można oczywiście połączyć wycieczkę z programem i obiadem ☺

Ekofarma "Snails Garden" Krasin koło 14-400 Pasłęk / Rezerwacja:
e-mail: bistro@snailsgarden.com Tel. +48 660 512 199
*kilka minut drogi od rejsów "Statkiem po trawie"

