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Z dala od gwaru wielkich miast,
pośród mazurskich lasów i łąk ukryta jest
Mazurolandia – Mazurski Park Atrakcji.
To najbardziej energetyczne miejsce na Mazurach.
Mazurolandia powstała z myślą o wszystkich, którzy
poszukują ciekawej formy spędzania czasu.
To wyjątkowe miejsce, gdzie wspaniała zabawa łączy się
z poznawaniem zabytków, kultury oraz historii Warmii i Mazur.
Tutaj historia wcale nie jest nudna!
Przekraczając bramę Mazurolandii można jej dotknąć na żywo.
Zapraszamy i życzymy wspaniałej zabawy!

PROGRAMY EDUKACYJNE

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

Krzyżacy

Przygoda, podczas której można poznać tajemnice i historię
krzyżaków, przeobrazić się w rycerza lub damę dworu, nauczyć strzelać z łuku i odbyć emocjonującą walkę na miecze.

Czas (h.min.)

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem:
- omówienie historii krzyżaków i ich budowli
Zwiedzanie grodziska rycerskiego:
- pokaz walki rycerskiej
- przymierzanie strojów średniowiecznych
- zakuwanie w dyby
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy rycerskiej:
- strzelanie z łuku
- nauka posługiwania się mieczem
Park Zabaw / Czas wolny

1.00

0.30

0.30
1.00

Czas sumaryczny:
Koszt uczestnictwa 1 osoby:

Zabytki i kultura
Warmii i Mazur

Idealny program dla miłośników zajęć plastycznych, zainspirowanych spotkaniami z żywą historią.

3.00 h
od 40 os.

20-39 os.

33 zł

36 zł

Czas (h.min.)

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem:
- prezentacja zabytków i architektury Warmii i Mazur
- omówienie historii krzyżaków i ich budowli
Zwiedzanie chat regionalnych
Zajęcia artystyczne - do wyboru*:
- malowanie kafli
- lepienie z gliny**
- czary-mary z papieru
Park Zabaw / Czas wolny

0.45
0.15

1.00

1.00

Czas sumaryczny:
Koszt uczestnictwa 1 osoby:

3.00 h
od 40 os.

20-39 os.

39 zł

43 zł

* Warsztaty artystyczne dostosowane są do wieku oraz ilości uczestników. Oferujemy zajęcia o zróżnicowanej tematyce oraz adekwatnym do wieku uczestników stopniu trudności. Przy rezerwacji należy dokonać wyboru rodzaju zajęć.
** Dostępność warsztatów lepienia z gliny jest ograniczona. Przy małej liczbie uczestników warsztaty lepienia
z gliny są dodatkowo płatne.

SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE
Tajemnice
Wilczego Szańca

Propozycja dla tych, którzy chcą odkryć sekrety Głównej
Kwatery Polowej Adolfa Hitlera i bliżej poznać zamaskowane
miasteczko w lesie, kryjące historyczne bunkry.

Czas (h.min.)

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem
Zwiedzanie Mazurskiego Muzeum Militariów:
- prezentacja makiet: Wilczego Szańca i zamachu na
Adolfa Hitlera
- prezentacja eksponatów z okresu II wojny światowej
Zwiedzanie Parku Militariów:
- oryginalne eksponaty broni
- pojazdy militarne
- przymierzalnia mundurów wojskowych
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy militarnej:
- oddanie strzałów z replik broni z II wojny światowej
Zwiedzanie II strefy Wilczego Szańca pojazdem militarnym
Przejazd do I strefy Wilczego Szańca pojazdem militarnym
Zwiedzanie I-szej strefy Wilczego Szańca - kwatery Adolfa
Hitlera
Powrót do Mazurolandii
Park Zabaw / Czas wolny

0.45

0.15

0.20

0.20
0.15
0.10
1.00
0.10
0.45

Czas sumaryczny:
Koszt uczestnictwa 1 osoby:

4.00 h
od 40 os.

20-39 os.

49 zł

52 zł

PROGRAMY EDUKACYJNE

SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE

Enigma

Wyjątkowa okazja by połączyć przyjemne z pożytecznym. Nauka poprzez zabawę to przymierzalnia mundurów wojskowych,
zajęcia na strzelnicy, przejażdżka pojazdem militarnym, a także
gry terenowe lub łamigłowki w pokojach zagadek.

Czas (h.min.)

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem
Zwiedzanie Mazurskiego Muzeum Militariów:
- prezentacja makiet: Wilczego Szańca i zamachu na
Adolfa Hitlera
- prezentacja eksponatów z okresu II wojny światowej
Zwiedzanie Parku Militariów:
- oryginalne eksponaty broni
- pojazdy militarne
- przymierzalnia mundurów wojskowych
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy militarnej:
- oddanie strzałów z replik broni z II wojny światowej
Poligon - przejażdżka pojazdem militarnym
Gry zespołowe do wyboru:
- gry terenowe
- pokoje zagadek
Park Zabaw / Czas wolny

0.45

0.15

0.20

0.20
0.20
1.00
1.00

Czas sumaryczny:
Koszt uczestnictwa 1 osoby:

Makieta Wilczego Szańca - Kwatery Głównej wodza III Rzeszy

4.00 h
od 40 os.

20-39 os.

39 zł

42 zł

Jednodniowy program idealny dla osób w każdym wieku, które chcą odbyć niezapomnianą
podróż w czasie. Jednego dnia można poznać najpiękniejsze zabytki i kulturę Warmii i Mazur,
okres średniowiecza oraz odkryć sekrety II wojny światowej.

Przygoda w Mazurolandii

Czas (h.min.)

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem
Prezentacja zabytków oraz omówienie architektury
Warmii i Mazur.
Zwiedzanie Mazurskiego Muzeum Militariów
- prezentacja makiet
- prezentacja eksponatów z okresu II wojny światowej
Militaria
Zwiedzanie Parku Militariów:
- oryginalne eksponaty broni
- pojazdy militarne
- przymierzalnia mundurów wojskowych
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy militarnej:
- oddanie strzałów z repliki broni z II wojny światowej
Grodzisko rycerskie
Zwiedzanie grodziska rycerskiego:
- pokaz walki rycerskiej
- przymierzanie strojów średniowiecznych
- zakuwanie w dyby
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy rycerskiej:
- strzelanie z łuku
- nauka posługiwania się mieczem
Przerwa obiadowa
Poligon - strefa militarna
- przejażdżka pojazdem militarnym
- zajęcia sprawnościowe
Zajęcia artystyczne - do wyboru
- malowanie kafli
- lepienie z gliny*
- papierowe czary-mary
Zabawa przy ognisku
- kiełbaska, pieczywo, keczup, musztarda, woda 0,5 l
Park Zabaw/Czas wolny

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30

1.00

1.00

1.00
1.00

Czas sumaryczny:
Koszt uczestnictwa 1 osoby:

7.00 h
od 40 os.

20-39 os.

75 zł

89 zł

ZIELONE SZKOŁY
Tramp Camp

Celem uczestników programu jest zdobycie tytułu „Mazurskiego Trampa”.
Otrzyma go ten, kto wykaże się odwagą i odbędzie emocjonującą przejażdżkę
po poligonie, przenocuje w namiocie wojskowym i pozna leśne życie.

Czas
(h.min.)

Podział
godzinowy

1.00

13.00-14.00

0.45

14.45-15.30

0.15

15.30-15.45

0.20

15.45-16.05

0.40

16.05-16.45

Przejażdżka pojazdem militarnym

0.30

16.45-17.15

Konkurencje: przeciąganie liny i rzut granatem

0.30

17.15-17.45

0.15

17.45-18.00

1.30

18.00-19.30

1.30

19.30-21.00

Dzień 1, 13.00-21.00*
Powitanie grupy w Mazurolandii
- podział na drużyny ok. 20-osobowe i zakwaterowanie w Park Camp

Obiad
Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem
Prezentacja zabytków oraz omówienie architektury Warmii i Mazur
Zwiedzanie Mazurskiego Muzeum Militariów:
- prezentacja makiet: Wilczego Szańca i zamachu na A. Hitlera
- prezentacja eksponatów z okresu II wojny światowej

Militaria
Zwiedzanie Parku Militariów (eksponaty broni, pojazdy militarne, przymierzanie
mundurów wojskowych)
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy militarnej:
- oddanie strzałów z replik broni z II wojny światowej

Poligon - strefa militarna

Podwieczorek
- owoce lub słodka bułka, herbata

Zabawa w Parku Zabaw / Czas wolny
Zabawa przy ognisku
- pieczenie jabłek
- porcja kiełbaski
- pieczywo, keczup, musztarda
- napój bezalkoholowy 0,5 l

Nocleg w Park Camp w namiotach wojskowych z podłogą i oświetleniem

od 21.00

Dzień 2, 9.00-12.00*
Śniadanie
- półmisek wędlin, ser żółty, twarożek, dżem, pomidor, ogórek, pieczywo, masło,
herbata

0.45

9.00-9.45

1.00

9.45-10.45

0.20

10.45-11.05

0.40

11.05-11.45

0.15

11.45-12.00

Zajęcia w terenie
- gra terenowa

Grodzisko rycerskie
- pokaz walki rycerskiej
- przymierzanie strojów średniowiecznych
- zakuwanie w dyby
- strzelanie z łuku
- nauka posługiwania się mieczem

Rozdanie dyplomów „Mazurskiego Trampa”
Czas sumaryczny:

Koszt uczestnictwa 1 osoby:

23.00 h
od 40 os.

20-39 os.

85 zł

99 zł

* Grupa, która przyjedzie wcześniej lub wyjedzie później niż przewiduje dany program może dowolnie korzystać z atrakcji na terenie
Parku Mazurolandia.

Duchy historii

Pełna tajemnic i ciekawych historii przygoda dla osób nie wiedzących co to
strach. Niepowtarzalna okazja do nocnego zwiedzenia Wilczego Szańca –
Głównej Kwatery Polowej Adolfa Hiltera, połączona z zabawą przy ognisku
i survivalowym noclegiem w namiotach wojskowych.

Czas (h.min.)

Dzień 1, 16.00-23.00*
Powitanie grupy w Mazurolandii
16:00 -17:00

- zakwaterowanie w Park Camp
- obiad

17:00-17:45

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem
Zwiedzanie Mazurskiego Muzeum Militarów:

17:45-18:00

- prezentacja makiet: Wilczego Szańca i zamachu na A. Hitlera
- prezentacja eksponatów z okresu II wojny światowej
Zwiedzanie Parku Militariów:
- oryginalne eksponaty broni

18:00-18:20

- pojazdy militarne
- przymierzalnia mundurów wojskowych
Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy militarnej:

18:20-18:40

- oddanie strzałów z replik broni z II wojny światowej
Zwiedzanie II strefy Wilczego Szańca pojazdem militarnym

18:40-19:00

Przejazd do I strefy Wilczego Szańca pojazdem militarnym

19:00-19:15

Nocne zwiedzanie I strefy Wilczego Szańca - kwatery Adolfa Hitlera
- z przewodnikiem

19:15-20:45

Powrót do Mazurolandii

20:45-21:00

Zabawa przy ognisku / Czas wolny:
- pieczenie jabłek
21:00-23:00

- porcja kiełbaski
- pieczywo, keczup, musztarda
- napój bezalkoholowy 0,5 l
Nocleg w Park Camp w namiotach wojskowych z podłogą i oświetleniem

Dzień 2, 9.00-11.00*
Śniadanie:
9:00-9:45

- półmisek wędlin, ser żółty, twarożek, dżem, pomidor, ogórek, herbata,
pieczywo, masło

Grodzisko rycerskie
- pokaz walki rycerskiej
- przymierzanie strojów średniowiecznych
10.00-11.00

- zakuwanie w dyby
- strzelanie z łuku
- nauka posługiwania się mieczem
Pożegnanie grupy:

11.00-11.15

- rozdanie dyplomów
- wykwaterowanie z Park Camp
Czas sumaryczny

Koszt uczestnictwa 1 osoby:

19:00 h
od 40 os.

20-39 os.

99 zł

105 zł

* Grupa, która przyjedzie wcześniej lub wyjedzie później niż przewiduje dany program może dowolnie korzystać z atrakcji na terenie
Parku Mazurolandia.

POLIGON
STREFA MILITARNA
MAZURSKIE
MUZEUM MILITARIÓW
Eksponaty z lat 1939-45 m.in. rzeczy
codziennego uzytku żołnierzy.
Unikalne, wiernie odtworzone
miniatury Wilczego Szańca, śluzy
dla U-Bootów w Leśniewie Górnym,
latającej bomby VI oraz baraku,
w którym doszło do zamachu
na Adolfa Hitlera.

STRZELNICA MILITARNA
Miejsce, gdzie można wykazać się zdolnościami
snajperskimi oddając strzały z replik broni
historycznej ASG. Znakomita, a zarazem bezpieczna zabawa dla każdego!

Unikalne miejsce stworzone specjalnie dla pasjonatów
militariów i mocnych wrażeń, w którym można odkryć
tajemnice II wojny światowej, przejechać pojazdem
militarnym lub zorganizować truniej paintballowy.

PRZYMIERZALNIA
MUNDURÓW
Niepowtarzalną okazja, by przeobrazić się w żołnierza dowolnej
armii frontów II wojny światowej.

PRZEJAŹDŹKI
Manewry pojazdami militarnymi
po poligonie oraz po II strefie
Wilczego Szańca.
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