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JuraPark Solec
JuraPark Solec to miejsce, w którym odkryjesz tajemnice zaginionego świata. Krocząc wzdłuż
przygotowanej ścieżki dydaktycznej spotkasz ponad 100 naturalnej wielkości dinozaurów i poznasz
historię każdego z nich. Spotkanie z tymi olbrzymami to tylko przedsmak wielkiej przygody. W
Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha na twojej drodze stanie 13-metrowy szkielet opistocelikaudii, tu
także doświadczysz bliskiego spotkania z mamutem. Pokaźna kolekcja skamieniałości przeprowadzi
cię przez poszczególne okresy dziejów Ziemi. O tym jak wyglądał świat roślin w erze dinozaurów
przekonasz się w Ogrodzie Zimowym, gdzie znajduje się wiele egzotycznych i reliktowych okazów.
Park owadów to z kolei możliwość spotkania z tymi na co dzień małymi, szybkimi i zwinnymi
osobnikami. Dzięki modelom w makro rozmiarach można im się dokładnie przyjrzeć i, co
najważniejsze, spotkanie to nie grozi ukąszeniem. Na koniec solidna dawka emocji, czyli podróż do
przerażająco realnego świata w Kinie Emocji Cinema 5 D.

Zaurolandia – Rodzinny Park Rozrywki
Jak zmieniała się Ziemia na przestrzeni milionów lat? Co to są skamieniałości, jak powstają i w jaki
sposób określa się ich wiek? Jak doszło do odkrycia dinozaurów? Odpowiedzi na te pytania poznasz
odwiedzając Muzeum Paleontologiczne. Zgromadzono tu skamieniałości z różnych epok, pochodzące
nawet z najbardziej egzotycznych zakątków świata. Są wśród nich muszle amonitów, skamieniałe pnie
drzew trzeciorzędowych, czy tropy jurajskich dinozaurów. Spacerując wzdłuż brzegów jeziora
Rogowskiego oko w oko staniesz z olbrzymami z prehistorii. Cearadaktyl, iguanodon, kentrozaur,
styrakozaur, wulkanodon – to tylko niektóre z blisko osiemdziesięciu naturalnej wielkości dinozaurów,
które tu spotkasz. A może bliskie spotkanie z rekinem, orką, morsem czy manatem? Świat morskich
zwierząt poznasz na ścieżce edukacyjnej poświęconej rybom, gadom i ssakom morskim. Na koniec tor quadowy i kartingowy, park linowy, kolejka piracka, elektryczne samochodziki, labirynt, łódeczki,
rowery wodne i ogromny plac zabaw – najmłodsi z pewnością nie będą narzekać tu na nudę.
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