
Malbork, 2023 

OFERTA 

 

Przedstawiona poniżej oferta Dino Parku w Malborku obejmuje rok 2023. 

➢ Informacje ogólne 

Terminy wycieczek dla grup zorganizowanych należy rezerwować z wyprzedzeniem, 

szczególnie w miesiącach maj, czerwiec. 

Na każde dziesięcioro dzieci jeden opiekun grupy otrzymuje bezpłatny bilet do parku.  

Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami otwarcia parku.  

Park Dinozaurów i Smoków Dino Park w Malborku zwiedza się indywidualnie. Wszystkie 

modele wyposażone są w tablice informacyjne w czterech językach: polskim, angielskim, 

niemieckim, rosyjskim. 

Parking dla autokarów jest bezpłatny w miejscu do tego wyznaczonym. 

 

➢ Ceny biletów wstępu 

 

Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) 

Bilet Grupowy dla dzieci przedszkolnych kosztuje 49 zł / osobę. Na każde dziesięcioro dzieci 

jeden opiekun może wejść bezpłatnie. Bilet grupowy nie obowiązuje w weekendy i święta. 

Bilet Grupowy dla dzieci szkolnych kosztuje 54 zł / osobę. Na każde dziesięcioro dzieci jeden 

opiekun może wejść bezpłatnie. Bilet grupowy nie obowiązuje w weekendy i święta. 

 

➢ W cenie biletu 

Cena biletu wstępu zawiera: 

-bezpłatny parking 

- zwiedzanie ścieżki edukacyjnej, na której znajdują się ruchome dinozaury i smoki   

-mini-zoo (kangury, alpaki, daniele, kózki, muflony i inne) 

-wioska neandertalska 

- park linowy Malborkstones  

-animatroniczne pokazy tresury dinozaurów  

-muzeum skamieniałości  



-duży plac zabaw dla dzieci  

- piaskownica archeologiczna, w której można wykopać szkielet dinozaura 

-domek z piernika 

-chatka na kurzej łapce 

-3metrowy ludzik z klocków 

-wioska jaskiniowców 

-drewniany mini plac zabaw 

-zamek Roland – dmuchana zjeżdżalnia dla najmłodszych 

-kino 5D 

-gadające drzewo 

-animatroniczne mamuty 

-Safari Jungle -wyścig w bajecznie kolorowych wagonikach 

-laserowy tor przeszkód 

-Kraina Zabaw (bombery, dinokolejka, diabelski młyn, pontony, VR, Drop Tower, karuzela) 

 

Ścieżka edukacyjna 

Na swojej drodze spotkacie ponad czterdzieści ruchomych dinozaurów, które w 

otoczeniu pięknej zieleni lasu przeprowadzą Was przez poszczególne okresy w dziejach ziemi. 

Na ścieżce dydaktycznej o długości 1350 metrów zobaczycie jak wyglądały setki milionów lat 

temu. Jest to wspaniały zbiór informacji wraz z realistycznie wyglądającymi dinozaurami. 

Eksponaty wydają dźwięki, ruszają głową, ogonem, powiekami, a nawet brzuchem – imitując 

oddychanie! Do przechodniów puszczają oczko… 

 

Mini zoo 

Kolejna niesamowita atrakcja, którą można zwiedzać od 2012 roku. Muflony, alpaki, 

daniele, kangury, kózki karłowate, papużki to tylko niektórzy mieszkańcy malborskiego parku. 

Warto zobaczyć zwierzęta na żywo, podziwiając ich piękno wśród doskonale wkomponowanej 

scenerii parku. 

 

Muzeum skamieniałości  

Ciekawa i fascynująca przygoda z możliwością obejrzenia eksponatów z przed setek 

milionów lat. W muzeum prezentujemy zgromadzoną kolekcję skamieniałości stanowiących 

szczątki zwierząt i roślin oraz ślady ich działalności zachowane w skałach. 

Prezentowane skamieniałości, którymi są zarówno wielkie jak i drobne organizmy widoczne 

jedynie w mikroskopowym powiększeniu  oraz liczne rekonstrukcje prehistorycznych zwierząt 

umożliwiają zwiedzającym poznanie poszczególnych etapów ewolucji życia na Ziemi. Całość 



ozdabia piękny model szkieletu dinozaura zlokalizowany w centralnym punkcie muzeum 

skamieniałości. 

 

Plac zabaw 

Kolorowa konstrukcja wyposażona w pajęcze przejścia oraz zjeżdżalnie jest przygotowana 

z myślą o naszych najmłodszych klientach. Małe księżniczki mogą pobawić się w domku dla 

księżniczek, odważni chłopcy pobujać na dinozaurach. Ogrodzony teren placu zabaw stanowi 

idealne miejsce, aby dać upust dziecięcej energii. Mali „archeolodzy” mają możliwość 

odszukania ukrytego w piasku szkieletu dinozaura, a nawet znalezienia jakiegoś skarbu…  

Opiekunowie mogą zrelaksować się pijąc kawkę lub herbatkę oferowaną przez Dinopark. 

Plac zabaw dostępny jest jedynie dla turystów zwiedzających Dinopark w Malborku. 

 

 

Park Smoków 

 

Czym jest smok chyba każdy wie. Jednak mniej znany jest fakt, że stwory te panoszyły 

się po świecie nie tylko w bardzo zamierzchłych czasach. Smoki wciąż pobudzają wyobraźnię 

kolejnych pokoleń , budzą respekt i strach. Dziś są już opowieścią i historią dopełniając tę 

mieszankę o magię i fantastykę. Podobno smoki są potomkami olbrzymich mięsożernych 

dinozaurów , takich jak np. tyranozaur. Każdy z nas zna opowieści o tych tajemniczych 

stworzeniach pojawiających się w kulturze masowej od zarania dziejów .Wiemy że istniały, 

wiemy jak groźne były , wiemy też jak wyglądał czy aby na pewno? Tylko w naszym parku 

zobaczycie odwzorowanie ich przedziwnego wyglądu, który pozwoli ożywić wyobraźnię 

nawet największych niedowiarków. 

 

Animatroniczne Pokazy Na żywo  

 

W naszym parku możemy poszczycić się wykorzystaniem najnowszej, zaawansowanej technologii 

w dziedzinie animatroniki posiadamy animatroniczne postacie dinozaurów dokładnie takie, jakie 

używane były w Hollywood m.in. przy kręceniu filmu  Jurassic Park . Tworzymy efekty specjalne , 

realistyczne w oparciu o ich najdrobniejsze detale takie jak budowa ciała czy ruchy mięśni  poniekąd 

dając życie w nieożywione przedmioty. Pokaz tresury dinozaurów to przedstawienie w którym efekty 

są tak fantastyczne, a przy tym tak realne, że jest to doświadczenie którego zwyczajnie nie da się 

zapomnieć. Symulacja tresury dinozaurów to autentyczna podróż w czasie. 

 

 



Park Linowy Malborkstones 

 

Zapraszamy Państwa do wspaniałej zabawy w Parku Linowym Malborkstones. 

Pierwszy na Pomorzu bezwypinowy system asekuracji gwarantuje bezpieczeństwo dzieci. Pod 

okiem instruktorów każdy może spędzić miłe chwile w wolnym czasie. Wstęp do parku 

linowego jest wolny.  

 

Yabba Dabba Doo – trasa dla najmniejszych dzieci, 12 przeszkód, istnieje możliwość wejścia 

z dzieckiem na trasę.  

Mali Odkrywcy – trasa dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu, 14 przeszkód, dla początkujących.  

Dino Rider – Trasa dla młodzieży i dorosłych od 130 cm wzrostu, 14 przeszkód, trasa o średnim 

stopniu trudności.  

Dziki Kot – Trasa dla młodzieży i dorosłych od 140 cm wzrostu, 16 przeszkód, trasa o wysokim 

poziomie trudności.  

 

Grupy zorganizowane proszone są o dokonanie wcześniejszej rezerwacji ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc. 

 

Bajkowe Postacie 

 

Chatka na kurzej łapce - na wysokości 5 metrów, na cienkiej kurzej łapce domek swój ma 

Baba Jaga siedząca u progu. Nie podchodź zbyt blisko, ona nie lubi nieproszonych gości ;) 

Domek z piernika – Dawno, dawno temu żył sobie Jaś i Małgosia… czyli domek ze znanej 

wszystkim bajki o łącznej powierzchni 9m2. Zapraszamy do środka, poczuj się jak w 

prawdziwej bajce!  

 

W naszym Dinoparku 

stoi chatka mała.  

Belki ma z pierników, 

gwoździe ma z migdała. 

Landrynkowe okna, 

komin z marcepana. 

 

Obie konstrukcje wyposażone są w interaktywnego lektora, który opowie Wam magiczną 

historię. 

 



Wioska Jaskiniowców – czyli popularne dwie rodziny Flinstonów i Rubble’ów! Postacie mają 

rzeczywiste rozmiary. Zobacz jak mieszkali Fred, Willma, Barney i Betty w czasach epoki 

kamienia łupanego i zrób sobie zdjęcie z Psozaurem Dino! 

 

Ludzik z klocków – któż z nas nie bawił się w dzieciństwie klockami? Kultowy ludzik stanął 

właśnie w naszym parku. Ma 3,5m wzrostu i bardzo lubi zdjęcia. 

 

Kino 5D Extreme 

Przygotujcie się na naprawdę silne emocje, jest to nie lada gratka dla miłośników ostrych wrażeń. Super 

nowoczesne efekty audio-video, połączone z nowoczesną salą kinową do efektów specjalnych zrobi na 

każdym ogromne wrażenie. Oferujemy filmy krótkometrażowe, trwające około 15 minut. W repertuarze 

posiadamy kilka filmów, aby każdy znalazł coś dla siebie. 

 

Przygody Małej Gwiazdki – bajeczka dla dzieci o małej gwiazdce, która przylatuje na ziemię w 

poszukiwaniu przyjaciół i przygód. Miła muzyka oraz dużo kolorów zapewniają przyjemne wrażenia. 

W trakcie filmu występuje cała gama efektów 5D. Dedykowany dla młodszych dzieci. 

 

Śmiercionośny express – animowana bajka sensacyjna o trzech tajnych agentkach, które mają za 

zadanie zatrzymać pociąg oraz uchwycić okrutnego „Szakala”. Widz może poczuć emocje każdym 

receptorem swojego ciała. Polecamy dzieciom ze szkół podstawowych. 

 

Zagłada dinozaurów – film edukacyjny przedstawiający, jak żyły oraz jak wyginęły dinozaury. Widz 

poczuję zapach z twarzy dinozaura, tupot ich stóp, zostanie wrzucony w centrum walk, jak również 

będzie świadkiem wykluwania się młodych. Ciekawy film, w którym można zobaczyć chwile z życia 

tych prehistorycznych gadów. 

 

Ride – na początku przejażdżka kolejką górską, a potem dynamiczny wyścig samochodowy. Od 

pierwszej do ostatniej sekundy film jest naszpikowany efektami kina 5D. Ostra jazda dla miłośników 

mocnym wrażeń. Ze względu na brak słów, proponujemy grupom obcojęzycznym. 

 

Dino Short / Lama– animowana bajka stworzona specjalnie dla najmłodszych gości Dinoparku. 

Kolorowe postacie zwierzęce, dinozaury oraz łagodne efekty zapewnią mnóstwo śmiechu i radości.  

Przygody niezdarnej lamy. 

 

Dzień zagłady / Ucieczka –  film katastroficzny, pokazujący ostatni dzień Ziemi do której zbliżają się 

meteoryty. 

Sala kinowa mieści 25 osób. Seans należy rezerwować z wyprzedzeniem w momencie uzgodnienia 

terminu wycieczki. 

 



Kraina Zabaw 

Zlokalizowana jest wokół oczka wodnego, pięknie wkomponowana w naturalne otoczenie. Została 

stworzona z myślą o zapewnieniu wielu pozytywnych emocji dla dzieci. W ofercie posiadamy: 

Bombery – jeżdżące jak szalone pojazdy, którymi można się zderzać. Po oddaniu celnego strzału 

przeciwnik zostanie uderzony gumowym młotkiem w głowę (bez obaw nie jest to bolesne!). Sprawdźcie 

komu pójdzie najlepiej! Do pojazdu mogą wsiąść 2 osoby.  

Kolejka – swobodny przejazd kolejką gwarantuję udaną zabawę dla najmłodszych pociech. W trakcie 

całej jazdy w tle słychać spokojną muzykę dla dzieci.  

Ponton – zapewnia chwilę relaksu. Do wyboru mamy pelikana, łabędzia lub kaczkę. W jeden ponton 

mogą wsiąść 2 osoby.  

Karuzela – jest to doskonała zabawa dla dzieci. Każda pszczółka zdoła pomieścić 2 osoby osoby.  

Podczas przejażdżki jest możliwość przemieszczania się w górę i dół.  

Drop Tower – Wagonik tej wyjątkowej atrakcji wyniesie Was ponad dachy Dino Parku, po to by 

później z impetem poszybować w kierunku ziemi. Jest to z pewnością niezapomniane wrażenia! 

Karuzela dedykowana dla nieco starszych dinomaniaków.  

Mini Diabelski młyn- kolorowe wagoniki obracają się na wysokości 5 metrów. To świetna rozrywka 

dla dzieci, którą znajdziecie w naszej Krainie Zabaw 

Dmuchańce   

Odważni mają możliwość sfotografowania się w paszczy dinozaura, a po zabawie odpocząć na 

dinozaurowej ławie. 

 

Laserowy Tor Przeszkód 

 

 Chcesz się poczuć jak tajny agent wykonujący najniebezpieczniejsze zadania zlecone przez 

tajne służby? Gwarantowana doskonała zabawa w pomieszczeniu pełnym wiązek laserowych, których 

należy unikać. Dzięki różnym stopniom trudności, zarówno dorośli jak i dzieci mogą się sprawdzić w 

roli agenta niczym Mission Impossible!  Weź udział w zabawie i pokaż swoje umiejętności.  

 

 

WYSTAWA OBRAZÓW 3D 

Pozwólcie przenieść się w inny wymiar i zobaczyć świat dinozaurów sprzed milionów lat w 

całkiem nowej perspektywie stereo 3D. Oglądając naszą wystawę można ulec iluzji, że 

dinozaury wychodzą z ram obrazów! 

Wystawa dostępna od 1 czerwca 2018 roku. 

Koszt okularów: 4zł/osoba. 

 

 



 

 

➢ Dla głodnego… 

Po wielu emocjach związanych ze spotkaniem oko w oko z dinozaurami i szaleństwami na 

placu zabaw polecamy naładować energię w DinoBarze i T-Rex Barze. Dla grup 

zorganizowanych proponujemy DinoZestawy: 

 

Zestaw 1: 

 Nuggetsy + frytki + sok 

Zestaw 2: 

Kotlet de vollaile + frytki + sok  

Zestaw 3: 

Kotlet pierś panierowana + frytki  + sok 

Zestaw 4: 

Mini burger + frytki + sok 

 

 

➢ Sklepik z upominkami 

Obowiązkowy punkt dla tych którzy kolekcjonują pamiątki ze swoich podróży. Koszulka, 

kubek, maskotka dinozaura czy inna pamiątka będzie miłym wspomnieniem z pobytu w 

naszym parku. Umieszony jest na głównym dziedzińcu, w budynku muzeum skamieniałości.  

 

➢ Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na 

wszystkie zapytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości. 

Telefon: (55) 307 07 00 

Telefon: (55) 307 08 00 

rezerwacje@dinopark.malbork.pl 

Manager:  Roxana Zelmańska: + 48 512 271 745 


