ZATORLAND DZIĘKUJEMY FUNDACJI PZU
Jedną z największych atrakcji, jakiej udało nam się w tym roku doświadczyć, dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu z Fundacji PZU była wyprawa do Zatorlandu.
Naszą wyprawę po tym archaicznym świecie rozpoczęliśmy od Parku Owadów - wyjątkowego
miejsce, w którym mogliśmy spotkać owady ludzkich rozmiarów. Na ścieżce edukacyjnej, którą
przechodziliśmy widzieliśmy 16 gigantycznych eksponatów, min.: konik polny, biedronka, mrówka,
jelonek rogacz, larwa motyla, modliszka, skorpion, stonka, żuk rohatyniec, mucha, skorek oraz
ruchomy karaluch.
Ekspozycja insektów wzbogacona jest również o wystawę wypreparowanych owadów, pochodzących
z różnych zakątków świata np. z Tajlandii, Maroka, Rosji i wielu innych. W gablotach znaleźć można
m.in. pająki, motyle, chrząszcze, cykady. Niektórzy z nas, przechodzili tam niemalże z zamkniętymi
oczami. Tuż po doznaniach w Parku Owadów udaliśmy się do Parku Dinozaurów, znajdującego się
na gęsto zalesionym terenie, przez który wiedzie ścieżka edukacyjna prezentująca dawne życie
dinozaurów. Pośród drzew spostrzec można przeszło 100 różnych dinozaurów, większość z nich
to eksponaty ożywione. Wśród nich można zobaczyć ogromne roślinożerne Zauropody,
przerażającego T-Rexa czy też największego na świecie ruchomego dinozaura – Argentynozaura,
mającego ponad 35 metrów długości! Większość z nich poruszała się i wydawała dźwięki, dlatego
przechadzka po tej ścieżce edukacyjnej sprawiła, że czuliśmy się jakbyśmy byli przeniesieni w odległą
przeszłość ! Jednakże ścieżka edukacyjna z dinozaurami to jeszcze nie wszystkie atrakcje jakie
mogliśmy zobaczyć w PARKU DINOZAURÓW. Przy jej końcu mieściło się Muzeum Szkieletów
i Skamieniałości, w którym mogliśmy podziwiać kolekcję skamieniałych zwierząt.
Na sam koniec zwiedzania udaliśmy się do Parku Mitologii, ulokowanego w dużej części na wodzie.
To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie można z bliska poznać greckich bogów, herosów, bohaterów
i mityczne stworzenia. Pięknie odwzorowane i nawiązujące do starożytnych posągów figury są
znakomitym tłem do narracji o dawnym helleńskim świecie opiewanym w pieśniach i literaturze.
Niesamowitą atrakcją był rejs tramwajem wodnym.
Przysłowiową wisienką na torcie podczas wizyty w ZATORLANDZIE było szaleństwo w Lunaparku.
Kiedy byliśmy już zmęczeni przygodą poznawania i nauki mogliśmy się zrelaksować się i świetnie
bawić, korzystając z: kina 5D Extreme, symulatora 3D Bonanza, karuzeli „słonie”, diabelskiego
młyna, karuzeli wiedeńskiej i łańcuchowej, basenu z łódkami, loterii, salonu gier, zjeżdżalni,
trampolin, dmuchańców i wielu innych.
Niektórzy z nas znaleźli w sobie odwagę i udali się na przejażdżkę dinocoasterem, a o całkowity
zawrót głowy przyprawił nas wszystkich pobyt w domku do góry nogami.
Wycieczka do Zatorlandu na długo pozostanie w naszej pamięci!
Ponieważ każdy z tych parków to niezwykłe miejsce umożliwiające poznanie tajemnic odległej
przeszłości, fascynujących historii czy odkrywania niezwykłej przyrody.
Ale to przede wszystkim przestrzeń do wspaniałego wypoczynku na świeżym powietrzu.

