OFERTA BILETU CAŁOROCZNEGO DO PARKU NAUKI I ROZRYWKI W
KRASIEJOWIE
W ramach biletu całorocznego dostępne jest szerokie spektrum różnorodnych
atrakcji:
•

•

•

•
•

•

JuraPark - Prawie 70 gatunków – około 200 modeli czyni JuraPark Krasiejów
największym tego typu obiektem w Europie. Wzdłuż trasy zwiedzania
rozmieszczone są plansze z fotografiami środowisk roślinnych,
charakterystycznych dla ery dinozaurów. Prezentowane są też zdjęcia ze
słynnych paleolokalizacji – miejsc odkryć szczątków dinozaurów lub ich
tropów.
Prehistoryczne Oceanarium – to miejsce, które zachwyca. Sprawi, że
przeniesiesz się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. To sceny, w
których staniesz „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące lat temu,
a do tej pory mogłeś je znaleźć jedynie w książkach.
Park Rozrywki – Stworzyliśmy park rozrywki z myślą o dzieciach i dorosłych,
by zapewnić zabawę i emocje całej rodzinie. Znajdują się tu karuzele, statek
piracki, dmuchane zjeżdżalnie, automaty do gier, trampoliny i euro-bungee. Z
kolei Małpi Gaj – to labirynt pełen tajemniczych przejść, zjeżdżalni i
zakamarków. Miejsce to z pewnością przypadnie do gustu małym
poszukiwaczom przygód. A wszystko w bajkowym, prehistoryczny otoczeniu.
Takiej krainy nie znajdziesz nigdzie indziej.
Kino Emocji Cinema 5D – seanse kinowe tematycznie związane z
dinozaurami.
Park Nauki i Ewolucji Człowieka - nowoczesne, multimedialne muzeum
poświęcone historii i ewolucji człowieka. Odwiedzający zostają zabrani w
ekscytującą podróż promem kosmicznym, „zwiedzą’’ kolejne etapy ewolucji
człowieka oraz będą mogli zapoznać się z wybranymi osiągnięciami
cywilizacyjnymi naszych przodków.
Chata Świętego Mikołaja – W magicznej atmosferze rozświetlonej tysiącem
świateł czeka na Was niezapomniana świąteczna przygoda. Elfy, czyli
niezawodni pomocnicy Mikołaja, zabiorą Was w magiczny świat baśniowych
zabaw. Korzenne smaki i zapachy zapewne przywołają moc wspomnień z
dzieciństwa, a Najmłodszym zapadną w pamięci na długo. Daj się ponieść
fantazji i dołącz do drużyny Świętego Mikołaja!

W skład pakietu całorocznego wchodzi:
a) lato – pakiet ”Kompleksowy” (Park Nauki i Ewolucji Człowieka, Tunel
Czasu, JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium, Pawilon Paleontologiczny, Kino
Emocji Cinema 5D, Park Rozrywki, Plac Zabaw, Małpi Gaj)
b) zima – pakiet ”Chata Świętego Mikołaja”

WAŻNE: BILET CAŁOROCZNY AKTYWUJESZ W KASIE JURAPARKU
KRASIEJÓW DO 31 GRUDNIA 2022 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY JURAPARK PREMIUM
1.

Do aktywacji karty wymagany jest dokument tożsamości.

2.

Na podstawie biletu on-line wydana zostanie imienna karta wstępu.

3.

Karta wstępu ważna jest z dokumentem tożsamości.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Na podstawie regulaminu sprzedaży biletów on-line Parku Nauki i
Rozrywki w Krasiejowie, Organizator informuje, że zgodnie z art. 38
pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U.
2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.
Dostępność atrakcji na terenie Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
Bilety są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest
jedynie jego godzinami pracy.
Bilet całoroczny jest ważny przez 365 dni od dnia aktywacji, bez limitu
wejść, zgodnie z kalendarzem pracy parku.
Bilet całoroczny nie zwalnia posiadacza karty z opłaty za wstęp na
imprezy biletowane.
Przed przyjazdem sprawdź dostępność atrakcji Parku Nauki i Rozrywki
na stronie: https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/dostepnoscatrakcji/
Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje również ze
względu na złą pogodę, nagłą awarię techniczną oraz ograniczoną
przepustowość danych atrakcji.
Informacja pod nr tel. (+48) 519 346 149,(+ 48) 797 028 469,

