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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Ochaby  
 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane / szkoły (6-9 lat, 9-16 lat) 

 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

8:30 wyjazd z miejsca zbiórki - parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd malowniczą 

trasą do miejscowości Ochaby na Śląsku Cieszyńskim. Pobyt w parku rozrywki Dream Park. Kryje on park 

miniatur, park dinozaurów, park linowy, inne atrakcje dla dzieci oraz niecodzienne Oceanarium 

Prehistoryczne. Wizyta w Parku pozostawia niezatarte wspomnienia. W Parku Miniatur w Ochabach 

odnaleźć można zabytki z całego świata, np. Wieża Eiffla, Piramidy egipskie, Zamek 

Neuschwanstein, Partenon, Krzywa Wieża, Wieża Babel, Wielki Meczet z Dżenne czy Bliźniacze 

Wieże w Kuala Lumpur i wiele innych. Całość zbudowana jest w wielkim okręgu, bardzo estetycznie  

i przyjemnie. Obok miniatur zwiedzić można ciekawy dinopark z pięknymi dinozaurami, czasem nawet 

wydającymi dźwięki, są tu zarówno małe, jak i ogromne osobniki, a dzieci mogą sobie dodatkowo zrobić 

zdjęcia w jaju dinozaura, fajna sprawa. Nie lada gratka dla turystów, również solidne emocje i przeżycia.  

W Oceanarium można poczuć się naprawdę na jak w wodzie w minionych epokach geologicznych, wśród 

przedziwnych stworów i stworzeń. Ponadto w Dream Parku czekają inne atrakcje - park linowy, dom do 

góry nogami, dmuchańce, kino 6D i oczywiście kolorowy plac zabaw pełen ciekawych urządzeń. Podczas 

wycieczki skorzystasz z mnóstwa atrakcji: park miniatur, park dinozaurów, dom do góry nogami, 

oceanarium prehistoryczne, wystawa dzikich kotów, wystawa lemurów i małp, wystawa zwierząt 

tropikalnych, wieża mocy (punkt widokowy), kino 6D, park linowy 3 trasy, walec wodny, aquapadler, 

eurobunge i trampolina, kino 2D, figlopark (małpi gaj), plac zabaw, dmuchańce. Obiad w restauracji 

It!me. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Żywca około godziny 17:00. 

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.). 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec – Ochaby– Żywiec  
UWAGA!  Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.   

Termin DO USTALENIA  / wycieczka sezonowa  

Cena:  30os.+2 opiekunów Gratis - 111zł/os. 
45os.+ 3 opiekunów Gratis - 95zł/os. 

Oferta zawiera: - przejazd komfortowym autokarem / busem,  
- dwudaniowy obiad w restauracji It!me na terenie parku 
- bilet wstępu do parku rozrywki 
- całodniowa opieka pilota wycieczki, 
- przewodnik po parku rozrywki 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 


