
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



  

„Poznaj Solanki oraz kare, gniade i kasztanki” 
5-godzinna wycieczka dla dzieci i młodzieży 

 

Szanowni Państwo! 
Poniżej prezentujemy Państwu ofertę 5-godzinnego programu turystyczno-edukacyjnego, 
który polecamy dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Prezentujemy Państwu trzy opcje godzinowe,  
w których możemy zrealizować wycieczkę dla 
grup szkolnych. Plan został ułożony w taki sposób, 
aby zapewnić uczestnikom jak największy komfort 
pobytu. 
Czwarta propozycja wycieczki to program 
dedykowany dla najmniejszych dzieci, czyli 
przedszkolaków. Jest on krótszy - przewiduje  
3-godzinny pobyt na Rancho. 
Mamy nadzieję, że nasza oferta przypadnie 
Państwu do gustu.  
 
 

Plan godzinowy nr 1 
 
 

9.30 do 
11.45 

 
Część turystyczna 
Spacer po Ciechocinku z przewodnikiem 
(start przy dworcu PKS): 
- Park Zdrojowy,  
- Fontanna Jaś i Małgosia,  
- Grzybek,  
- Zegar Kwiatowy,  
- obszar tężniowy,   
- czas na zakup pamiątek i wspólne zdjęcia  

Ok.12.00 Przyjazd grupy na Rancho (własny transport grupy) 
 

Ok.12.40 
do 14.30 

Część rekreacyjna 
- Oprowadzanie na koniach w krytej ujeżdżalni 
- Konkurs strzelecki (strzelanie z wiatrówki) 
- Wycieczka tramwajem konnym do lasu 
- Zwiedzanie Rancho i elementy ścieżki edukacyjnej (zwierzęta i ptaki ozdobne, Koń 
Trojański) 
- Ognisko z pieczeniem kiełbasek (kiełbaska, pieczywo, ketchup, herbata w termosach, 
naczynia jednorazowe) 

Ok.14.30 Wyjazd z Rancho  

 
Koszt na 1 uczestnika: 60,00 zł/os (cena dla 1, 2 i 3 opcji godzinowej) (grupa minimum 20 osób) 
Na 15 dzieci 1 opiekun bezpłatnie. Pozostali opiekunowie - opłata 20,00 zł. 
Do wystawionej faktury dolicza się 8% podatek VAT. 



  

 

Plan godzinowy nr 2 
 

9.00 do 
11.30 

 Część rekreacyjna 
- Oprowadzanie na koniach w krytej 
ujeżdżalni   
- Konkurs strzelecki (strzelanie z wiatrówki) 
- Wycieczka tramwajem konnym do lasu 
- Zwiedzanie Rancho i elementy ścieżki 
edukacyjnej (zwierzęta i ptaki ozdobne, 
Koń Trojański) 
- Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
(kiełbaska, pieczywo, ketchup, herbata w 
termosach, naczynia jednorazowe) 

Ok.11.30 Przejazd grupy na miasto (własny transport grupy) 
 

Ok.12.10 
do 14.00 

Część turystyczna 
Spacer po Ciechocinku z przewodnikiem 
(start przy dworcu PKS): 
- Park Zdrojowy,  
- Fontanna Jaś i Małgosia,  
- Grzybek,  
- Zegar Kwiatowy,  
- obszar tężniowy,  
- czas na zakup pamiątek i wspólne zdjęcia 

14.00 Zakończenie wycieczki  

 
Plan godzinowy nr 3 

 
11.00 do 

13.40 

Część turystyczna 
Spacer po Ciechocinku z przewodnikiem 
(start przy dworcu PKS): 
- Park Zdrojowy,  
- Fontanna Jaś i Małgosia,  
- Grzybek,  
- Zegar Kwiatowy,  
- obszar tężniowy, 
- czas na zakup pamiątek i wspólne zdjęcia  

Ok.13.40 Przyjazd grupy na Rancho (własny transport grupy) 
 

Ok.14.10 
do 16.00 

Część rekreacyjna 
- Oprowadzanie na koniach w krytej ujeżdżalni 
- Konkurs strzelecki (strzelanie z wiatrówki) 
- Wycieczka tramwajem konnym do lasu 
- Zwiedzanie Rancho i elementy ścieżki edukacyjnej (zwierzęta i ptaki ozdobne, Koń 
Trojański) 
- Ognisko z pieczeniem kiełbasek (kiełbaska, pieczywo, ketchup, herbata w termosach, 
naczynia jednorazowe) 

16.00 Wyjazd z Rancho  



  

 
Plan godzinowy nr 4 

Wycieczka dla przedszkolaków - na 3 godziny 
 

10.00 
do 

13.00 

 
- Przyjazd na Rancho 
- Wycieczka tramwajem konnym do pobliskiego lasu 
- Zabawa „Jajo czy kura”  
- Oprowadzanie na kucykach w krytej ujeżdżalni 
- Zabawy na placu zabaw 
- Zwiedzanie Rancho i elementy ścieżki edukacyjnej (zwierzęta  
i ptaki ozdobne, Koń Trojański) 
- Poczęstunek: kiełbaska z pieca, pieczywo, ketchup, herbata  
w termosach, naczynia jednorazowe 

  

Koszt na 1 uczestnika: 50,00 zł/os (grupa minimum 20 osób) 
Na 10 dzieci 1 wychowawca bezpłatnie. Pozostali opiekunowie - opłata 20,00 zł. 
Do wystawionej faktury dolicza się 8% podatek VAT. 
 

W naszym ośrodku możecie Państwo także zamówić smaczny, domowy obiad. Menu oraz cena 
ustalane są indywidualnie.  
 

Dlaczego warto do nas przyjechać? 
- łatwy dojazd - odległość około 1 km od zjazdu z autostrady A1, 
- dogodna lokalizacja - około 2 km do centrum Ciechocinka, 
- duży teren zielony, idealny do spacerów i zabaw, 
- las w sąsiedztwie, 
- bezpłatny parking dla gości, 
- możliwość obejrzenia zwierząt, które mieszkają na rancho i obcowania z przyrodą. 

  

Nasze wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wycieczek gwarantuje 
profesjonalną obsługę i mile spędzony czas. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta oraz do dokonywania rezerwacji. 
 

Kontakt: 
513 - 063 - 057 

rancho@podolszyna.pl 

mailto:rancho@podolszyna.pl

