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Już od 4 grudnia zapraszamy do Bałtowa. Rozpoczniemy biały, 
rodzinny, pełen magii świąt czas.

Na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego zarówno dzieci 
jak i dorośli będą mogli spędzić niezwykły czas w Wiosce Świętego 
Mikołaja oraz w Bajkowym Parku Rozrywki. 

Wizyta w Wiosce Świętego Mikołaja przeniesie wszystkich 
w magiczną atmosferę świąt, dostarczy moc atrakcji i zabawy, 
a dzieci wyjadą z głową pełną niesamowitych wspomnień.

W Wiosce Świętego Mikołaja każdy będzie mógł napisać list 
do Świętego czy też zmielić swoje złe uczynki w specjalnym młynku 
do mielenia grzechów.

A zabawa w Domku Elfów czy w Chatce na Kurzej Łapce będzie 
niecodzienną gratką. 

Przygotowaliśmy również zimową 
wersję gry terenowej. Będziecie 
musieli wykonać zadania, 
rozwiązać zagadki by na końcu 
spotkała Was miła niespodzianka.



W swoje podwoje zaprasza także Bajkowy Park Rozrywki, 
gdzie dzieci przeżyją wspaniałą przygodę w Lodowym Labiryncie 
w towarzystwie prawdziwego Eskimosa, a kiedy ten ucina sobie 
drzemkę - Pingwinka. Ulepią bałwana na czas, połowią ryby 
w przeręblu, odwiedzą wioskę Eskimosów, a na końcu spędzą czas 
w bajkowym namiocie. Natomiast Pani Choinka wraz z Ciasteczkiem 
zaproszą dzieci do malowania małych, gipsowych aniołków.

Gdyby jeszcze były chęci można obejrzeć ciepły, świąteczny 
i magiczny film w czarodziejskim kinie 3D/5D.

A kiedy policzki i nosy będą już czerwone, uczynne Elfy wskażą 
przejście do Chaty Mikołaja na gorącą czekoladę i pierniki z naszej 
cukierni.

A przy odrobinie szczęście będziecie mogli spotkać wielkiego 
mamuta Mańka.

Zapraszamy do Bałtowa na zimę pełną magicznych chwil!
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•	 Spotkanie ze Świętym Mikołajem,
•	 Telewizja Świętego Mikołaja,
•	 Młynek do mielenia grzechów,
•	 Pisanie listu do Świętego Mikołaja,
•	 Zabawa w towarzystwie Bałwanka i Liska Urwiska,
•	 Chatka na kurzej łapce,
•	 Domki Elfów,
•	 Szopki ze zwierzętami,
•	 Mikołajowe koło fortuny,
•	 Piernikowa chata,
•	 Jarmark Pani Choinki.

* Domino XXL,
* Świąteczne mini kino,
* Bałwan na czas,
* Przeciąganie liny,
* lodowa sieć rybacka,
* „Kulkowy pałacyk”,
* Kącik zabaw,
* Warsztaty malowania gipsowych figurek,
* Warsztaty „udekoruj własną bombkę”,
* Wielkie memory,
* Zabawy z chustą klanzy,
* Wielka, rodzinna gra planszowa
* Labirynt Królowej Śniegu,
* Łowienie rybek z przerębla w wiosce Eskimosów,

Cennik Wioski Świętego Mikołaja:
Wstęp do Wioski Świętego Mikołaja – 7 zł/os.
Przekazanie Państwa paczki od Świętego Mikołaja – 5 zł*

Paczka od Świętego Mikołaja w zależności od wybranej opcji  
25 zł, 35 zł, 40 zł. 
*W przypadku wykupienia pakietu rozszerzonego i pakietu rozszerzonego plus  

-  przekazanie własnej paczki od Świętego Mikołaja gratis

Ceny Bajkowego Parku Rozrywki:
Wstęp do Bajkowego Parku Rozrywki – 8 zł/os.
Warsztaty malowania figurek aniołków – 7 zł/os.
Warsztaty „udekoruj własną bombkę” - 5 zł/os.
Łowienie rybek w przeręblu 
w wiosce Eskimosów – 5 zł/os.
Labirynt Królowej Śniegu – 7 zł/os.

Świąteczne Kino Emocji Cinema 3D/5D 
(na terenie Bajkowego Parku Rozrywki) 
Cena biletu do kina -  8 zł/os

Wioska Świętego Mikołaja: Bajkowy Park Rozrywki:
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•	 Spotkanie ze Świętym Mikołajem,
•	 Telewizja Świętego Mikołaja,
•	 Młynek do mielenia grzechów,
•	 Pisanie listu do Świętego Mikołaja,
•	 Zabawa w towarzystwie Bałwanka 

i Liska Urwiska,
•	 Chatka na kurzej łapce,
•	 Domki Elfów,
•	 Szopki ze zwierzętami,
•	 Mikołajowe koło fortuny,
•	 Piernikowa chata,
•	 Jarmark Pani Choinki.

•	 Domino XXL,
•	 Świąteczne mini kino,
•	 Bałwan na czas,
•	 Przeciąganie liny,
•	 Lodowa sieć rybacka,
•	 „Kulkowy pałacyk”,
•	 Kącik zabaw,
•	 Wielkie memory,
•	 Zabawy z chustą klanzy,
•	 Wielka, rodzinna gra 

planszowa.

Wioska Świętego Mikołaja:

Pakiet podstawowy +
•	 Warsztaty do wyboru – malowanie gipsowych 

figurek/udekoruj własną bombkę,
•	 Labirynt Królowej Śniegu

Pakiet podstawowy +
•	 Warsztaty do wyboru – malowanie gipsowych 

figurek/udekoruj własną bombkę,
•	 Labirynt Królowej Śniegu,
•	 Kino Emocji Cinema 3D/5D,
•	 Spacer z mamutem Mańkiem.

Bajkowy Park Rozrywki:

Łowienie rybek z przerębla 
w wiosce Eskimosów

PAKIET PODSTAWOWY
PAKIET 
ROZSZERZONY 

PAKIET 
ROZSZERZONY
    PLUS 

19
ZŁ/OS.

29
ZŁ/OS.

35
ZŁ/OS.
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Ponadto istnieje możliwość:
- zorganizowania kuligu z ogniskiem 

 od 16 zł/os. do 35 zł/os. (w zależności od wybranej opcji),
- rezerwacji noclegów 

 dysponujemy domkami typu schronisko i studio,
- wykupienia zestawów obiadowych na terenie obiektu 

 promocyjne ceny dla grup zorganizowanych 
 od 5 zł do 18 zł/os.

- zorganizowania zimowiska w stacji narciarskiej Szwajcaria 
Bałtowska

- nauki jazdy na nartach z instruktorem 
 1 instruktor do 10 osobowej grupy - 100 zł,

- wypożyczenia sprzętu narciarskiego 
 zestaw „bezpieczne dziecko” - 29 zł/os.

W razie pytań lub uzgodnienia szczegółów 
oferty uprzejmie zapraszamy do kontaktu 

pod numerem tel: 41 264 14 21, tel/fax: 41 264 14 20 
lub na adres rezerwacja.baltow@jurapark.pl

* oferta dla grup zorganizowanych i szkół,



INFORMACJA I REZERWACJA
Bałtowski Kompleks Turystyczny

rezerwacja.baltow@jurapark.pl, tel. 41 264 14 21, 41 264 14 20
www.szwajcariabaltowska.pl

www.facebook.com/szwajcariabaltowska
DZIAŁ REZERWACJI NOCLEGÓW 
noclegi@jurapark.pl tel. 510 263 896
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