Termin i miejsce
Termin:
poniedziałek, Kwiecień 29, 2019 - 11:00 do niedziela, Maj 5, 2019 - 16:30
Miejscowość:
Bożejewiczki
Numer budynku:
8
Kod pocztowy:
88-400
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Cerekwicka
Powiat i gmina:
Żnin
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
Miasteczko Western Silverado City ma zaszczyt zaprosić do rodzinnego spędzenia niezapomnianych
chwil na Dzikim Zachodzie! Program imprezy ( obowiązujący każdego dnia ): 11:00 Otwarcie bram
Silverado City 11:30 - 12:00 Przygoda w forcie 12:20 - 12:50 Zabawna scenka z życia mieszkańców
Silverado City 13:15 - 14:00 Konne Show - NOWOŚĆ !!! 14:10 - 14:50 Przerwa obiadowa Na terenie
miasteczka znajdują się dwie restauracje: "Saloon" i "Route 66", gdzie zapraszamy na obiad. Pokaz
Show w "Saloonie"! Podczas "przerwy obiadowej" zapraszamy także do korzystania z wszystkich
dodatkowych atrakcji dostępnych w naszym miasteczku. Do Państwa dyspozycji są: "Farma
Dmuchańców", Kopalnia Złota "Dacota", Fort z wojny secesyjnej, Strzelnica, Studio Fotograﬁczne
"Fotoshop", przejażdżki konne oraz "Miasteczko Urwisów", gdzie najmłodsi odegrają scenki rodem z
westernu, przenosząc się do świata dawnej Ameryki. 15:10 - 15:40 Napad na bank ( Największa w
Polsce inscenizacja z użyciem ładunków wybuchowych i pirotechnicznych! ) 15:40 - 16:30 Otwarcie
wszystkich dodatkowych atrakcji miasteczka 16:10 - 16:30 Cowboy's Show Ponadto miasteczko
oferuje : 1 MAJA - Konkurencje dla najmłodszych z nagrodami ! 3 MAJA - Na najmłodszych czekać
będą kuglarze i szczudlarze oraz spektakl ognia "FIRESHOW" w wykonaniu tancerzy, kaskaderów,
poikarzy oraz koni, który odbędzie się o godzinie 20:30 na płycie głównej miasteczka ! 5 MAJA dmuchańce przez cały dzień za darmo !
Miejsce zakupu biletów:
Kasa biletowa przy wejściu do miasteczka
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
bilet normalny - 20 zł, bilet ulgowy - 18 zł, bilet rodzinny (2+2) - 60 zł, bilet rodzinny (2+3) - 80 zł,
Organizator wydarzenia:

Miasteczko Western Silverado City
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.silveradocity.pl [1]
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/dlugi-weekend-na-dzikim-zachodzie
Odnośniki
[1] http://www.silveradocity.pl

