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O F E R T A 

WYCIECZKI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE do Stajni Ardena 2023 

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas 1-4 na niezapomniane 

spotkanie z naturą, końmi i wspaniałymi zwierzakami z Zagrody Edukacyjnej – do Stajni Ardena! 

Stajnia Ardena znajduje się w Gałowie, 3 km od Wrocławia (Piękna 33, Gałów) w malowniczym otoczeniu 

Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy oraz pól i lasów. 

www.galow.pl 

www.facebook.com/StajniaArdena 

 
Dojazd: 
tramwajem nr 3, 10, 20 do przystanku "LEŚNICA", później autobusem nr 917 do przystanku "GAŁÓW 
PĘTLA" 
 

Przedział wiekowy: 

Przedszkola – od 3 lat do 6 lat 

Szkoła podstawowa – od 6 do 10 lat 

 

W naszej ofercie są 2 pakiety do wyboru: 

1. Pakiet BASIC 

- pobyt 3 godziny pod opieką profesjonalnego animatora 
- tematyka – kowboje i/lub indianie i/lub piraci (na czas zabawy dzieci otrzymają elementy strojów i/lub 
tematyczne rekwizyty) 
- 2-3 gry i zabawy tematyczne + dodatkowo nauka tańca tematycznego 
- zwiedzanie Zagrody Edukacyjnej ARDENA, gdzie mieszkają: owieczki, króliczki, lama, krowa, alpaki i wiele 
innych zwierzaków + karmienie zwierząt 

- przejażdżki na kucyku 

- kącik kawowy (czajnik elektryczny, woda, kawa, herbata, cukier, kubki) 
- worki na śmieci 
- ognisko (zapewniamy drewno + kijki do smażenia kiełbasek) i/lub grill (zapewniamy węgiel + sprzęt 
grillowy) 
CENA: 1000 zł do 20 dzieci. Od 21 dziecka +45 zł/dziecko 
 

2. Pakiet STANDARD 
- pobyt 4 godziny pod opieką profesjonalnego animatora 
- tematyka – kowboje i/lub indianie i/lub piraci (na czas zabawy dzieci otrzymają elementy strojów i/lub 
tematyczne rekwizyty) 
- 4-5 gier i zabaw tematycznych + dodatkowo nauka tańca tematycznego 
- zwiedzanie Zagrody Edukacyjnej ARDENA, gdzie mieszkają: owieczki, króliczki, lama, krowa, alpaki i wiele 
innych zwierzaków + karmienie zwierząt 

- lekcja „Jak wygląda życie w stajni” + przejażdżki na kucyku 

- kącik kawowy (czajnik elektryczny, woda, kawa, herbata, cukier, kubki) 
- worki na śmieci 
- ognisko (zapewniamy drewno + kijki do smażenia kiełbasek) i/lub grill (zapewniamy węgiel + sprzęt 
grillowy) 
CENA: 1300 zł do 20 dzieci. Od 21 dziecka +60 zł/dziecko 
 

http://www.galow.pl/
http://www.facebook.com/StajniaArdena
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Za DODATKOWĄ opłatą: 

- pokaz końskich sztuczek +200 zł 

- warsztaty „SLIME i eksperymenty” (robienie glutków Slime + magiczne triki i ciekawe eksperymenty 

chemiczne) +60 zł/dziecko 

- warsztaty ceramiczne +50 zł/dziecko 

- warsztaty gipsowe (wykonanie i/lub pomalowanie gipsowych odlewów tematycznych) +30 zł/dziecko 

- warsztaty tworzenia biżuterii indiańskiej i łapaczy snów +60 zł/dziecko 

- warsztaty malowania koszulek +60 zł/dziecko 

- warsztaty „Dekoracje w słoiczku” +60 zł/dziecko 

 

UWAGA! 

Rezerwacja odbywa w dwóch krokach: 

1. Telefonicznie (w celu sprawdzenia wolnych terminów) pod nr: 531 352 261 (po godz. 15:00 lub 

wiadomość z dopiskiem „Zapytanie o WYCIECZKĘ do Stajni Ardena”) 

2. Wypełnienie (podpisanie) i wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: 

imprezy.arttime@gmail.com 

Nie pobieramy zaliczki! Płatność gotówką po wycieczce lub przelew na konto na podstawie wystawionej 

faktury. 

Miejsce wycieczki oraz gotowność animatorów i instruktorów - najwcześniej 15 min przed rozpoczęciem. 

W miejscu organizacji imprezy urodzinowej znajduje się TOI TOI oraz pojemnik z wodą do mycia rąk + 

mydło, toaleta w pracowni artystycznej STODOLA. 

Gry i zabawy dobrane będą do wieku uczestników wycieczki i dopasowane do pogody. W razie złych 

warunków atmosferycznych (silnego deszczu i wiatru lub burzy) uniemożliwiających realizację 

dostosowanych dla Państwa dzieci atrakcji i/lub kontynuacje organizacji imprezy na świeżym powietrzu 

zaoferujemy dla uczestników wycieczki gry, zabawy i warsztaty tematyczne (do wyboru - malarskie, 

ceramiczne, tworzenie biżuterii indiańskiej i łapaczów snów, kolorowe warkoczyki, robienie totemów i 

inne), które odbywać się będą w Stodole - pracowni artystycznej Stajni Ardena. W Stodole znajdują się 2 

sale z ławostołami, kuchnia oraz toaleta. 

Szczegóły i sugestię dotyczące przebiegu wycieczki można omówić przed rozpoczęciem z animatorem lub 

wcześniej telefonicznie. Przerwy na jedzenie i picie ustalane są z animatorem. 

Dzieci powinne pozostawać w grupie z animatorem przez cały czas trwania imprezy. Dzieci, które nie biorą 

udziału w zabawie pozostają pod opieką i nadzorem opiekunów wycieczki. 

Sprzątanie oraz zabieranie śmieci po imprezie pozostaje po stronie opiekunów wycieczki. 

 

Animacje podczas wycieczki zapewnia: 

ARTTIME, NIP: 8992920267 

mailto:arttime.mandziuk@gmail.com

