Pragniemy, aby Wasz pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym był niezapomniany,
dlatego przygotowaliśmy garść najważniejszych informacji, które pomogą Wam przygotować się do wycieczki.

Każda grupa szkolna, która złożyła rezerwację ma przygotowany szczegółowy, godzinowy harmonogram pobytu. Zabierz go ze sobą. Podczas rejestracji
otrzymasz również plan obiektu - ułatwi Ci poruszanie się po kompleksie.

Ubiór - podczas Waszego pobytu w Bałtowie dużo czasu spędzicie na dworze,
jednak znaczna część zajęć odbywa się w pomieszczeniach jak np. warsztaty
czy wizyta w przytulnej chacie Świętego Mikołaja. Warto zadbać, by dzieci
ubrane były „na cebulkę” a kurtki/bluzy/swetry łatwe do zdjęcia i założenia.

Gastronomia - na terenie obiektu znajdują się punkty gastronomiczne oraz
restauracje, w których można zakupić dania obiadowe, dania typu fast food,
gofry i inne słodkie lub słone przekąski. Grupy zorganizowane zobowiązane są
do wcześniejszej rezerwacji posiłków.

Opieka przewodnika - grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji mają
zagwarantowaną opiekę naszego przewodnika przez cały czas pobytu.

Parking dla autokarów jest bezpłatny. Kierowca autokaru ma bezpłatny wstęp
do JuraParku oraz bezpłatny obiad (tylko w przypadku, gdy grupa ma zamówiony posiłek).

Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
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WAŻNE INFORMACJE:
• Grupy zorganizowane to min. 25 osób. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja grupy.
• 1 opiekun na 10 osób ma wstęp za 1 zł.
• Informujemy, iż niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, itp.), podczas których ze
względów bezpieczeństwa konieczne jest czasowe wyłączenie niektórych atrakcji, nie stanowią podstawy do udzielenia rabatu lub rekompensaty finansowej.
• W przypadku konieczności odwołania wycieczki lub jej przełożenia na inny termin, prosimy
o informację minimum 4 dni przed wyznaczoną datą przyjazdu na numer telefonu 41 310 10 113
lub e-maile rezerwacja.baltow@jurapark.pl
• Opiekunom (1 opiekun na 10 osób) przysługuje bezpłatny talon na ciepłe napoje (kawę lub
herbatę) oraz obiad w przypadku, gdy cała grupa zamawia posiłek. Każdy dodatkowy opiekun
płaci bilet w regularnej cenie grupy, w tym również za posiłki.
• Aby rozpocząć program zwiedzania zgodnie z harmonogramem:
1. Prosimy o zgłoszenie się organizatora wycieczki do kasy JuraParku przynajmniej 15 minut
przed rozpoczęciem zwiedzania.
2. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie należności za całą grupę.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
• Z orzeczeniem o niepełnosprawności – bilet ulgowy.
• Z orzeczeniem o niepełnosprawności z grupą I – bilet ulgowy a opiekun ma wejście bezpłatne.
• Dzieci z wpisaną w orzeczeniu koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby – bilet ulgowy i opiekun bezpłatnie.

Jeżeli masz pytania prosimy o telefon bądź e-mail.
Z przyjemnością na nie odpowiemy.
Do zobaczenia w Bałtowie!
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