


Jesień to taki magiczny czas, gdy ze swoich mrocznych kryjówek wypełzają straszliwe 

zjawy i zmory. Zachęcone szybko zapadającym zmrokiem stają się co raz bardziej śmiałe 

i dokuczliwe. Czy zauważyłeś, że ostatnio często coś gubisz? A może z Twojego zeszytu 

zniknęła kartka z odrobioną pracą domową? Albo zaspałeś do pracy lub szkoły, bo nie 

zadzwonił budzik?  To wszystko ich sprawka. Czarownice, czarty, diabły i chochliki - całe 

to chichoczące, wesołe towarzystwo sprowadziło się właśnie do bałtowskiej Sabathówki! 

Jeżeli jesteś gotowy na przeżycie niesamowitej przygody, zapraszamy Cię na spotkanie      

z najciekawszymi straszydłami nie z tego świata. Razem spróbujemy oswoić strach a przy 

okazji odkryjemy, czego boją się potwory, wiedźmy i duchy!

Przekraczając bramę Sabathówki trafiamy do świata wiedźm               

i czarownic, świata którym władają tajemne moce i w którym to, 

co niemożliwe staje się realne. Sercem Sabathówki jest Chata 

Czarownicy - chata przykryta szpiczastą czapą. Można tam 

skosztować nie tylko magicznych wywarów i potraw, lecz także 

tradycyjnych wypieków i napoi. Na terenie obiektu „ożywają” 

postaci ze świata baśni, które krzątają się obok „Chaty  

z Piernika”, „Chatki na Kurzej Łapce” lub czają się w domkach 

goblinów.

Sabathówka – Wioska Czarownic w Bałtowie



Godz. 11.00 – otwarcie Wioski Czarownic – gości wita „żywy posąg”.Zabawy z czarownicą:  zabawy rysunkowe,  zabawy zręcznościowe,  zabawy z wykorzystaniem atrybutów czarownicy i symboli Halloween.

Godz. 13.00 – konkursy
- trening Quidditch’a – konkurencja sprawnościowa,- szklana kula – pokazy tworzenia wielkich baniek mydlanych,
- konkursy taneczne,
- kalambury, 
- gotowanie magicznej zupy z dyni.

Godz. 15.00 – „Cukierek albo psikus” W zabawie biorą udział wszystkie dzieci. Pukamy do domków troli i goblinów krzycząc „cukierek albo psikus”! Co się stanie?

Godz. 16.00 – „Magiczny ogień”Rozpalamy wielki ogień, bo ogień nieodłącznie towarzyszy czarownicom przy różnego rodzaju obrzędach. Pod nadzorem Czarownicy Poli                  w płomieniach możemy spalić wszystko - nawet swoje smutki.

Godz. 17.30 – Spektakl „Sabat Czarownic i ich przyjaciół”
Przedstawienie teatralne,  muzyczne w którym aktywny udział bierze publiczność. Jest to opowieść o czarownicy, która wyrusza w świat w poszukiwaniu przyjaciół.

Show trwa 1,5 godziny.

Godz. 19.00 – Parada ze Smokiem Aleksem.Kolorowa parada czarownic, goblinów wśród tańców i muzyki. I ty możesz przyłączyć się do tego kolorowego korowodu.

Przez cały czas na terenie Sabathówki animatorzy prowadzą gry i zabawy.W specjalnie przygotowanych miejscach możesz spróbować swoich sił grając w wielkie szachy, możesz skosztować zupy lub ciasta dyniowego albo wielu innych dyniowych frykasów.  
Cena biletu  - 10zł/os.

Dzieci do lat 4 wstęp wolny.

PLAN DNIA



Warsztaty tematyczne

Przez cały czas na terenie Sabathówki prowadzone 

są  warsztaty tematyczne:

- malowanie figurek gipsowych (czarownice, 

dynie, duszki, wampiry) – 5zł/os.

- malowanie twarzy – nasza czarownica zmienia 

dzieci w kotki, duszki, wampiry itd. – 7 zł/os.

- wycinanie lampionów z dyni – podczas 

warsztatów dzieci dowiedzą się co to jest Halloween 

i jakie panują tego dnia zwyczaje. – 8 zł/os.

KINO EMOCJI – CINEMA 5D

Seans w kinie 5D poprzedzony występem 

magika, który będzie wzruszał i przerażał swoimi 

umiejętnościami. W kinie dostępny do wyboru 

horror „Asylum” lub bajki.

Cena 10 zł/os.

Bajkowy Park Rozrywki 

Sala z urządzeniami rozrywkowymi dla 

najmłodszych (basen z kulkami, dmuchańce, 

automaty).
Cena 10 zł/dziecko (opiekunowie gratis)

Jeżeli będziesz w Bałtowie koniecznie musisz 

zwiedzić pobliskie atrakcje.

Kopalnia Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach 

(tylko 8 km od Bałtowa)

Trasa turystyczna liczy 1,5 km długości i prezentuje 

oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń, hałdy 

górnicze oraz zagłębienia poszybowe składające się na 

wyjątkowy krajobraz przemysłowy sprzed 5000 lat.

Więcej na http://krzemionki.pl/

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie 

(tylko 17 km od Bałtowa)

To pierwsze i jedyne w Polsce Żywe Muzeum 

Porcelany. Zobacz jak powstaje porcelana ...

Więcej na http://www.as.cmielow.com.pl/

Dostępny pakiet: Zwierzyniec + Sabathówka

Bilet normalny - 20zł/os.

Bilet ulgowy - 18zł/os.

Wioska Czarownic czynna jest od 4 października do 3 listopada 

od piątku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 20.00.

Uwaga! Wioska nieczynna 1 listopada.

Tel. 41 264 14 20 (21),  www.juraparkbaltow.pl

rezerwacja.baltow@jurapark.pl

DODATKOWE ATRAKCJE:

KONTAKT

BAŁTOWSKI
KOMPLEKS 
TURYSTYCZNY
27-423 Bałtów 8a


