Czy doszły Cię słuchy, że Święty Mikołaj wyprowadza się z
Laponii i od 26-go listopada zamieszkuje na Mazurach? Mamy
informacje z pierwszej ręki i wiedz, że to nie są żadne
plotki, ale najszczersza prawda!
Wasz ulubiony Święty wybrał Mazurski Park
Zabaw i Edukacji na miejsce spotkań. Dodatkowo, przywiezie ze sobą zastęp swoich
najlepszych elfów (a z nimi to dopiero jest
zabawa…). Na dowód prawdziwości naszych
słów, poniżej przedstawiamy list od samego
zainteresowanego.

telefon: 693 616 083
e-mail: mazurolandia@mazurolandia.pl

Ho, ho, ho! Witajcie!
Wszystkich marzycieli, ciekawskich, grzecznych oraz tych trochę
mniej posłusznych zapraszam serdecznie do mojej Wioski!
Z przyjemnością ugoszczę Was w mojej chacie, gdzie będę czytał
i odpisywał na listy. Opowiem ciekawe historie związane z tradycjami
bożonarodzeniowymi, poczytam bajki oraz poczęstuję Was gorącą
herbatą. Z pomocą moich ulubionych Elfów rozwiążemy wspólnie
świąteczne zagadki oraz użyjemy czarodziejskiej niszczarki złych
uczynków, abyście z czystym sumieniem mogli napisać
tegoroczną listę życzeń.
W pracowni Elfów trzeba zakasać rękawy i wziąć się
do pracy. Po włożeniu magicznych czapek mikołajkowych,
zmienicie się w moich artystycznych pomocników. Stworzycie wyjątkowe ozdoby świąteczne, które zabierzecie ze sobą
do domów, a potem?... Kto wie? Może właśnie przy nich
zostawię prezenty dla Was?

Wioska

Świętego Mikołaja

Zapraszamy codziennie na półtoragodzinny
pobyt w Wiosce Św. Mikołaja. Konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja. Już dziś zarezerwuj
spotkanie ze Świętym Mikołajem!
Chata Świętego Mikołaja – 45 min.
 zwiedzanie Polany Legend i Baśni
 zwiedzanie Chaty Świętego Mikołaja
 rozwiązywanie zagadek
 niszczarka złych uczynków
 pisanie listu do Świętego Mikołaja
 słuchanie opowieści Świętego Mikołaja
 rozmowa i zdjęcie ze Świętym Mikołajem
 poczęstunek gorącą herbata

Pracownia Świętego Mikołaja – 45 min.
Zajęcia artystyczne pod okiem
Elfów – do wyboru:
 wykonanie ozdób/stroików
świątecznych
 projektowanie kartek
bożonarodzeniowych

Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: 22 zł/os.

Przejażdżki

ze Świętym Mikołajem

Zapraszamy na niezapomnianą podróż ze Świętym Mikołajem
połączoną ze wspólną zabawą przy ognisku w otoczeniu pięknych
mazurskich łąk i lasów. Zanim spadnie śnieg możecie odbyć ze
Świętym militarną przejażdżkę po poligonie. Gdy już sypnie białym
puchem weźmiecie udział w kuligu w towarzystwie Mikołaja.
Taka przejażdżka to ogromna, pełna wrażeń atrakcja dla dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych.
Przejażdżki militarne z ogniskiem
 wizyta w Chacie Świętego Mikołaja
 przejażdżka z Mikołajem transporterem opancerzonym SKOT
 zabawa przy ognisku
 pieczenie kiełbasek przy ognisku lub wojskowa grochówka
 gorąca herbata
Czas trwania: 2 godz.
Cena: 40 zł/os.
Kuligi
 wizyta w Chacie Świętego Mikołaja
 kulig z Mikołajem
 gorąca herbata
Czas trwania: 2 godz.
Cena: 39 zł/os.

Na życzenie, przygotowujemy dodatkowo bigos,
swojski stół, grzańca oraz oprawę muzyczną.
Święty Mikołaj serdecznie zaprasza CODZIENNIE
dzieci i młodzież szkolną, firmy, a także grupy
Gości indywidualnych.

Prezenty
od Świętego
Mikołaja

Dodatkowo, dla entuzjastów
łakoci, możemy również
przygotować dodatkowo
prezentowe paczki-niespodzianki.
 paczka mała – 12 zł
 paczka duża – 20 zł

Tych, którzy lubią się dobrze posilić, po pełnym wrażeń
spotkaniu z Mikołajem zapraszamy na obiad
do Restauracji „Kuchnia” w Wilczym Szańcu.
Znajdziecie ją w oddalonej 900 metrów
od Mazurolandii Kwaterze Hitlera w Gierłoży.

Menu:

zupa + II danie
rosół lub zupa ogórkowa + sznycel
drobiowy z frytkami i surówką
24 zł
II danie
sznycel drobiowy z frytkami i surówką

zestaw 1

18 zł

zupa + II danie
rosół lub zupa ogórkowa + nuggetsy
z frytkami i surówką
26 zł
II danie
nuggetsy z frytkami i surówką
20 zł

zestaw 2

Do każdego posiłku kompot gratis!

kontakt:

 telefon: 693 616 083

 e-mail: mazurolandia@mazurolandia.pl

