
SCENARIUSZ REALIZACJI PAKIETU KOMPLEKSOWEGO 

Pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. 

Wizyta w Kompleksie daje także możliwość wypoczynku, rekreacji i rozrywki. Generalnie 

dbamy o dobrostan psycho – fizyczny odwiedzających.  

W ramach Pakietu Kompleksowego dostępne jest szerokie spektrum różnorodnych atrakcji:  

• JuraPark - ścieżka edukacyjna, prezentująca dzieje życia na Ziemi, wzdłuż której 

znajdują się, zgodne z naukowymi standardami, modele (w skali 1-1) wymarłych 

kręgowców oraz autentyczne, zachowane w blokach skałach, tropy dinozaurów. 

Uzupełnieniem ścieżki jest Muzeum Jurajskie pełne skamieniałości, modeli, dioram, 

tablic i rysunków ukazujących świat sprzed milionów lat. 

• Prehistoryczne Oceanarium – miejsce, w którym mamy możliwość spotkania 

wymarłych organizmów morskich (ryb, gadów i ssaków) ukazanych realistycznie w 

technologii 3D 

• Zwierzyniec Bałtowski – obszar o powierzchni ok. 40 ha, na którym żyje ponad 500 

zwierząt z różnych kontynentów (między innymi: wielbłądy, strusie, jelenie, antylopy, 

żubry). Zwiedzanie górnej części zwierzyńca odbywa się z przewodnikiem, kultowymi, 

amerykańskimi schoolbusami. Dolną część Zwierzyńca zamieszkują barwne ptaki, 

sympatyczne surykatki, lemury, makaki, osiołki i kucyki oraz inni ulubieńcy 

najmłodszych turystów. 

• Polska w Miniaturze – pięknie usytuowany teren w kształcie Polski (z zaznaczonymi 

głównymi rzekami, jeziorami…), na którym znajduje się 49 miniatur zamków i pałaców. 

Modele te, wykonane (w skali 1:25) z dbałością o szczegóły, przedstawiają wygląd 

obiektów z okresu ich świetności. Wyprawą w przeszłość ubarwiają opowieści 

przewodnika. 

• Park Rozrywki – miejsce, gdzie z myślą o najmłodszych przygotowano karuzele, 

dmuchańce, trampoliny, tory przeszkód, tor gokartowy, kolejkę, plac zabaw, a dla 

miłośników adrenaliny Statek Piracki; 

• Rollercoaster – kolejka o długości 400 metrów;  

• Kino Emocji Cienema 5D – seanse kinowe tematycznie związane z dinozaurami;  

Bałtowski Kompleks Turystyczny kładzie nacisk na działalność edukacyjną i popularyzację 

nauki. Naszą specjalnością jest „nauka przez zabawę”. Pakiet Kompleksowy zapewnia 

zdobywanie wiedzy i umiejętności w następujących dziedzinach: 

• historia i geografia  

• paleontologia  

• biologia  

Turyści przebywający w Bałtowie mogą korzystać także z szerokiej oferty usług dodatkowych: 

bazy noclegowej i gastronomicznej oraz aktywnego wypoczynku (w ramach projektu „Bałtów 

Aktywnie”): rowery, kajaki, wrotkarnia, turystyka samochodowa, wspinaczka skałkowa, jazda 

konna, ekstremalne biegi terenowe, piesze wędrówki – nordic walking i krajoznawcze, 

aktywne zwiedzanie – questing.  


