Witajcie
w naszej bajce!

Pacanów naprawdę istnieje!

Chcecie wierzyć,
czy nie chcecie,
a Pacanów jest na świecie.
Piękna to osada, skromna
i dla bajki wiekopomna

Europejskie Centrum Bajki jest innowacyjną instytucją kultury, znajdującą
się w Pacanowie w województwie świętokrzyskim. Prowadzimy działalność
kulturalną skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i osób starszych.
Po przekroczeniu progu możecie spotkać Koziołka Matołka, który
niestrudzony podróżami po całym świecie – Od Ameryki po Bliski Wschód –
został w Pacanowie, by przenieść innych, ciekawych przygód podróżników
w tajemniczy świat baśni i legend. Wybierzcie się na wycieczkę, gdzie
zobaczycie ziarenko grochu spod 20 materacy Księżniczki, posłuchacie bajek
opowiadanych przez kwiaty konwalii w ogrodzie, a nawet poczujecie oddech
smoka na własnej skórze!
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Przyjeżdżając tutaj
poczujecie się jak w bajce!
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Zapraszamy do zewnętrznego Parku Edukacyjnego „Akademia
Bajki” podzielonego tematycznie na cztery przenikające się
edukacyjne ogrody, porządkujące świat literatury dziecięcej
pod kątem gatunków literackich: Ogrodu Komiksu (1), Ogrodu
Bajek i Baśni (2), Ogrodu Legend (3) oraz Ogrodu Powieści (4).

ZACZAROWANY
OGRÓD
AMFITEATR
DZIEDZINIEC

STAW

WEJŚCIE
BISTRO
U KOZIOŁKA
STREFA
RELAKSU

SKATEPARK
ZAJEZDNIA

Na terenie każdego z nich zlokalizowane są stacje
multimedialne nawiązujące do wybranych bajek, komiksów,
powieści oraz legend zatopionych w morzu, legend
świętokrzyskich, czyli legend od Bałtyku do Tatr.

EUROPEJSKIE
CENTRUM BAJKI

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Akademia Bajki

WEJŚCIE

Dla naszych gości oprócz strefy biletowanej mamy także
ogólnodostępną niebiletowaną ze skateparkiem dla
młodzieży, fontanną i zielonym skwerem z siedziskami.
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1

PLAC
CENTRALNY

Cennik
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Bilet grupowy normalny

33 zł/os.

Bilet grupowy ulgowy

29 zł/os.

Park linowy

5 zł/os.

Grota Solna

10 zł/os.
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→ Bilet do Akademii Bajki uprawnia do całodniowego korzystania z atrakcji.
→ Bilet do Groty Solnej uprawnia do jednorazowego skorzystania z atrakcji.
GROTA
SOLNA
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Misją Akademii Bajki jest
nauka poprzez kreatywną
zabawę, odwoływanie się
do istoty bajek oraz rozwijanie
wyobraźni i ciekawości świata
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Ogród Komiksu

Ogród Bajek i Baśni

Ogród przeniesie Was do świata komiksu. Czekają tutaj fantastyczne pojazdy
z kolejnych wypraw Tytusa, Romka i A’Tomka, takie jak Wannolot, Prasolot
czy Rozalia. Ogród kryje w sobie labirynt, w którym przewodzi geometria. Miło
spędzicie czas na Placu Profesora Talenta, w którym nie brakuje kreatywnych
urządzeń do zabaw logicznych, a także w fabryce piasku, która cieszy się
dużym zainteresowaniem dzieci.

W Ogrodzie Bajek i Baśni znajduje się Zwierzyniec, gdzie zapoznacie się ze
zwierzętami gospodarskimi i hodowlanymi – alpakami, kucami i kozami oraz
ich zwyczajami. W kurnikach i wolierach będziecie mogli podziwiać rozmaite
ptactwo – pawie, brahmy, czubatki, kochiny, a nawet sułtany.

Eksperymenty,
przygoda i świetna
zabawa gwarantowane.
Przybywajcie!
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Poznacie wiele ciekawych gatunków zwierząt hodowlanych oraz cykl prac
gospodarskich związanych z uprawą roli. Zobaczycie różnorodne gatunki
zbóż oraz posadzicie owoce i warzywa w naszym ogródku. Będziecie mieli
niepowtarzalną okazję, by własnoręcznie wydoić bajkowe kozy!

To wyzwanie dla
prawdziwych śmiałków!
Meee!
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Ogród Legend

Ogród Powieści

Ogród Legend to część Parku, która najbardziej pobudza aktywność dzieci.
Znajdziecie w nim jednopoziomowy Park linowy, ze zróżnicowanym torem
przeszkód i zjeżdżalnią na końcu trasy.

W Ogrodzie Powieści czeka na Was 6 ażurowych pawilonów. Spotkacie tutaj
postaci z powieści „Akademia pana Kleksa” i „Porwanie Baltazara Gąbki”.
W świat Pana Kleksa przeniesie Was Agnieszka, która przygotowała wiele
zadań i nagród – w postaci piegów oczywiście! Zapraszamy na niezapomnianą
lekcję geografii, której przyglądał się będzie szpak Mateusz.

Zapraszamy też do Groty Solnej, w której panuje specyficzny mikroklimat
i odbywają się seanse relaksacyjne. W Grocie możecie zobaczyć spektakl
pt. „Pierścień Królowej Kingi”, który jest połączeniem teatru lalek i teatru cienia.
Reżyser przenosi widza do zamierzchłych czasów średniowiecza i początków
górnictwa solnego w Polsce. Spektakl oddaje klimat i charakter zarówno epoki,
jak i bohaterów. Gra świateł nadaje niepowtarzalny charakter refleksji i nostalgii
w towarzystwie klimatycznej muzyki. W Ogrodzie Legend znajdują się też
Bajkowe Wydmy – dwupoziomowy plac zabaw, działający niezależnie
od pogody. Aby zmienić poziom musicie pokonać ściankę wspinaczkową.
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To wyzwanie
dla poszukiwaczy
przygód!

Mamy nadzieję, że nie zgubicie się w labiryncie z kolorowych makaronów
i będziecie się dobrze bawić. W jednym z pawilonów znajduje się luneta, za
pomocą której można rozejrzeć się po Parku i odnaleźć zagubionego Profesora
Baltazara Gąbkę. Pawilony połączone są ze sobą kładkami, które prowadzą
do zjeżdżalni. Możecie także wsiąść do samochodu Baltazara Gąbki oraz
zrobić sobie zdjęcia ze szpiegiem Don Pedro, kucharzem Bartolinim i Smokiem
Wawelskim.
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Extra zabawa
gwarantowana!
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Bajkowy Świat
Bajkowy Świat to wyjątkowa, baśniowa podróż, w którą
zabierze Was Dzwoneczek, Czerwony Kapturek, a być może
Królewna Śnieżka...
Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabierają
tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do
świata wyobraźni.
Nasza wyprawa rozgrywa się na wielu płaszczyznach interaktywności.
To również podróż przez krainy geograficzne Europy, niosąca spotkanie
z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu dzieci zauważają podobieństwa
i różnice między baśniowymi światami różnych narodów.
Ekspozycja nawiązuje do polskich i europejskich bajek – jest pełna obrazów,
dźwięków, barw. Rozwija zmysły, zachęca do poszukiwań, pobudza wyobraźnię
i naturalną ciekawość. Umacnia wiarę dziecka w zwycięstwo dobra nad złem.
Rezerwujcie czas na spotkanie z czymś niespotykanym!

Cennik
Bilet grupowy normalny

22 zł/os.

Bilet grupowy ulgowy

17 zł/os.
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Kraina Soria Moria

Mały Teatr

Kraina Soria Moria to interaktywna wystawa – opowieść oparta na fińskim
systemie edukacji, nawiązująca do skandynawskich tradycji bajarskich.
Łączy świat baśni, legend i podań krajów Północy z nowoczesną technologią
ekspozycyjną. Nazwa nawiązuje do baśni norweskiej opowiadającej o zamku,
który jest przedstawiany jako kraina szczęścia. Zwiedzając „Sorię Morię”
zostaniecie zaproszeni do udziału w kilkustanowiskowej grze – historii
o dramatycznej narracji. Podniesiecie kompetencje społeczne i nadacie
znaczenie pracy zespołowej.

Mały Teatr gromadzi publiczność w niewielkiej, przytulnej sali, w której na
próżno szukać rzędu foteli. Rozsiądźcie się wygodnie i… oglądajcie historię
przeżywając ją wraz z bohaterami. Po spektaklu dowiecie się, jak działają
lalki i nauczycie się różnych technik ich uruchamiania. Czym różni się kukła
od marionetki? Którą z lalek nakładamy na dłoń jak rękawiczkę? Po spektaklu
zgłębicie wiedzę dotyczącą teatru lalkowego.

Cennik
W Krainie Soria Moria panuje zima. Przyjdźcie
i przekonajcie się, czy wspólnymi siłami uda się
przywrócić wiosnę? Pamiętajcie, to wyzwanie
tylko dla prawdziwych śmiałków!
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Bilet grupowy normalny

19 zł/os.

Bilet grupowy ulgowy

14 zł/os.

W repertuarze:

Cennik

Mała Syrenka
Dziadek do orzechów
Krawiec Niteczka

Bilet grupowy normalny

11 zł/os.

Bilet grupowy ulgowy

9 zł/os.
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Warsztaty edukacyjne
Czy pomidor jest czerwony? Jak smakują nitro lody schłodzone ciekłym
azotem? Co znajduje się w środku ula? Jak będzie wyglądać ostatnia karta
papierowego teatru? A może lubicie eksperymenty? U nas poczujecie się
jak kucharze XXI wieku!
Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach kreatywnych, stworzonych
specjalnie z myślą o Was. Zajęcia, które przygotowujemy, są dostosowane
do liczebności grupy, wieku dzieci i zgłaszanych potrzeb. Szeroki wybór
zajęć umożliwia rozwój interdyscyplinarny.

Oferta stała
�

Kuchnia molekularna

�

�

Wybuchowa nauka

		

		
�

KarmeLOVE Koziołki

�

Jak to działa?

�

Tajemnica łyżeczki miodu

		
�

Zakręcone lizaki

�

Tajemnice soli

�

Ekoludki

�

Warsztaty sportowe

�

Spotkanie z bajką

�

Kamishibai

�

Drama dla dzieci

�

Drama dla dorosłych

�

Teatr w walizce

�

Warsztaty animacyjne

		
�

Zima w słoiku
Cena 20 zł/os.

Cena 20 zł/os.

Cena 18 zł/os.

Więcej informacji o warsztatach:
→ centrumbajki.pl/oferta/warsztaty/

Cena 15 zł/os.

Dla najmłodszych
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Warsztaty sezonowe
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Cena 13 zł/os.
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Pakiety
dla dzieci od 3 lat:

1

Bajkowy Świat, Mały Teatr,
warsztat dla najmłodszych
Cena 35 zł/os.

2

Bajkowy Świat, Mały Teatr,
Wybuchowa nauka, kino

10% rabatu
do Akademii Bajki
Jeśli zakupisz bilet do Bajkowego
Świata/Krainy Soria Moria/Małego Teatru,
bilet do Akademii Bajki zakupisz w kasie
z 10% rabatem!

Cena 54 zł/os.
dla dzieci od 7 lat:

1

Bajkowy Świat, Kraina Soria Moria,
Mały Teatr, warsztat*, kino
Cena 67 zł/os.

2

Bajkowy Świat, Mały Teatr,
warsztat**, kino
Cena 49 zł/os.

3

Ważne!
Cena pakietu uwzględnia jeden z wybranych warsztatów.
Zwiedzanie z przewodnikiem – animatorem w grupach
liczących maksymalnie 15 osób.
Atrakcje wymagają wcześniejszej rezerwacji online.
Warsztaty – zarezerwuj telefonicznie.

Stwórz własny pakiet
min. 4 dowolne atrakcje
Cena 65 zł/os.

* Tajemnica łyżeczki miodu/Wybuchowa nauka/Jak to działa?/KarmeLOVE
Koziołki/Kuchnia molekularna
** Tajemnice soli/Teatr w walizce/Drama dla dzieci/Spotkanie z bajką/		
Ekoludki/sportowy/animacyjny
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Wydarzenia
To nasza specjalność! Organizujemy Festiwal Gier i Komiksów dla Dzieci,
Literacką Majówkę, Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Zjazd Postaci
Bajkowych i wiele, wiele innych!

Podczas wydarzeń prezentowane są pokazy artystyczne
oraz kreatywne warsztaty, które co roku przyciągają
do Pacanowa tysiące turystów.

Kalendarz wydarzeń
Festiwal Gier i Komiksów dla Dzieci		 luty
Bajkowy Dzień Teatru		 marzec
Literacka Majówka 		 maj
Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej

czerwiec

Rodzina to Siła 		 sierpień
Śpiewaj i tańcz – na ludowo w Pacanowie!		 wrzesień
Zjazd Postaci Bajkowych		 październik
Bajkowe Mikołajki		 grudzień
Bajkowy Sylwester		 grudzień
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Bistro u Koziołka
Zapraszamy do Bistro u Koziołka na bajkowe przysmaki – smaczne obiady,
sałatki, pyszne desery, lody, gofry, a także aromatyczną kawę i świeżo
wyciskane soki.

Dla każdego coś dobrego! Zadzwoń i zarezerwuj dania
dla grupy zorganizowanej.

tel. +48 573 785 489
e-mail: bistro@centrumbajki.pl

informacja i rezerwacja
+48 41 376 50 79 rezerwacja@centrumbajki.pl
rezerwacja do Akademii Bajki
+48 660 559 627
Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 50 88 • ecb@centrumbajki.pl • centrumbajki.pl

/CentrumBajki
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/koziolekmatolek_pacanow
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