PARKI ROZRYWKI „Miasteczko westernowe TWINPIGS
w Żorach”
Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Żory

Dla kogo? Turyści indywidualni / grupy zorganizowane
TRASA PODSTAWOWA
Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec – Żory – Żywiec
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA / wycieczka sezonowa
Osoba dorosła: 110 PLN/os
Dziecko 4-12 lat: 99 PLN /os
- transport komfortowym autokarem / busem,
- bilety wstępu do Miasteczka Twinpigs
- opieka pilota wycieczek,
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU)

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
9:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do
Żor do Miasteczka Westernowego Twinpigs. TWINPIGS to park rozrywki utrzymany w
klimacie Dzikiego Zachodu, gdzie tradycyjny Saloon, Stodoła, Kościół położone wzdłuż
malowniczej Main Street zyskały zupełnie nowe funkcje. Na przybyłych czekają zapierające dech w
piersiach karuzele, Cinema 5D, Kula Parowa (planetarium), Tajemnicze Podziemie, strzelnice oraz
kaskaderskie pokazy: rodeo, scenki napadu na bank czy pojedynek rewolwerowców. Dla
najmłodszych przygotowano plac zabaw z atrakcjami jak z Dzikiego Zachodu oraz salę zabaw.
Wizyta w Miasteczku to także okazja do poznania kultury indiańskiej oraz do
wkroczenia w świat iluzji Tomasza Kabisa. Miasteczko posiada bogate zaplecze
restauracyjne i noclegowe. Do dyspozycji gości są: Restauracja Panna Maria Texas, Restauracja
Spindletop, Restauracja Mexicana (jedzenie na wagę), Saloon oraz Kawiarnia Lone Star Coffee.
Obiekt dysponuje 41 pokojami, urządzonymi w stylu: meksykańskim, indiańskim oraz kowbojskim.
Czas wolny na obiad i zakupy westernowych gadżetów. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do
Żywca około godziny 18.00.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody
mineralnej! Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell,
okulary przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.).
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