Oferta Grupowa

Neandertalczyk

nasz przodek czy kuzyn?

Zobacz koniecznie!
Replikę mamuta w skali 1:1 (6 x 3,5 m)
Inscenizacje polowań i życia codziennego
Filmy i prezentacje multimedialne
Czaszki i narzędzia codziennego użytku
Najnowsze światowe oraz lokalne odkrycia
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Więcej na www.jaskiniaraj.pl

WYSTAWA
TEMATYCZNA

zlokalizowana
w kopule
sferycznej

Szczegóły oferty na drugiej stronie >>

Oferta Grupowa
Żywa lekcja historii...
PIERWSZE CENTRUM NEANDERTALCZYKA to wyjątkowe miejsce, w którym zbiegają się pradawne losy człowieka z najnowszymi
odkryciami współczesnej nauki. Powstało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich przy
Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Łączy w sobie cele integracyjne, edukacyjne oraz wychowawcze, ucząc
zachowań pro społecznych. Uczniom w każdym wieku pozwala poznać swoje korzenie, a przez to zrozumieć otaczający ich świat.

Co zobaczysz?

Czego się dowiesz?

n
Naturalnych rozmiarów replikę mamuta (skala 1:1)

Życie w epoce lodowcowej nie było łatwe, jednak
neandertalczycy byli świetnie przystosowani do zimnego
klimatu i niebezpieczeństw świata sprzed tysięcy lat.
Cztery sale tematyczne odpowiedzą na pytania:
skąd pochodzimy, jak żył i polował Neandertalczyk i czy
wyginął. Dzięki udostępnionym przez Instytut Maxa Plancka
z Niemiec najnowszym wynikom badań DNA, dowiemy się,
czy i w jakim stopniu jesteśmy spokrewnieni z człowiekiem
neandertalskim.

mierzącą 6 metrów długości i 3,5 metra wysokości
Multimedialne prezentacje i filmy
n
- udostępnione dzięki DISCOVERY
Repliki czaszek ludzi pierwotnych
n
Hologram 3D czaszki Neandertalczyka
n
Inscenizacje polowań i życia codziennego
n
Na miejscu zachęcamy do robienia zdjęć pamiątkowym
oraz do polowania na pamiątki w sklepiku firmowym.

Lokalizacja

Dojazd i Parking

PIERWSZE CENTRUM NEANEDRTALCZYKA położone jest
w wyjątkowym i zacisznym miejscu, tuż obok Jaskini Raj,
7 km od Kielc – stolicy najstarszych w Europie Gór
Świętokrzyskich. To właśnie tam, jako pierwsze w Polsce,
odkryto ślady bytności człowieka neandertalskiego.
Pozostając na uboczu, z dala od współczesnego zgiełku,
przenosi nas w odległe czasy człowieka prehistorycznego.

PIERWSZE CENTRUM NEANDERTALCZYKA jest bardzo łatwo
dostępne. W szybki i dogodny sposób można dotrzeć
zarówno samochodem, autokarem, jak i środkami
komunikacji miejskiej. Bardziej aktywni mogą wybrać
oznakowane szlaki piesze lub rowerowe, prowadzące
przez tereny leśne prosto z samych Kielc.
Na miejscu znajduje się duży parking.

Zaplanuj wizytę i rezerwuj już dzisiaj!
Godziny otwarcia:
Czas zwiedzania:
Forma zwiedzania:

10.00-17.00 , wtorek-niedziela ( w poniedziałek nieczynne)
ok. 30 minut
Zwiedzanie z elektronicznym przewodnikiem AUDIO GUIDE

Ceny biletów:

Bilety ulgowe:
12 zł / 9zł *

No to ich zaskoczymy,
mój przyjacielu...

Bilety normalne:
15 zł / 12zł *

* PROMOCYJNE CENY dla zwiedzających Jaskinię Raj
** Opiekun grupy – wstęp gratis
Rezerwacja:

Telefoniczna: +48 41 346 55 18 (Pn-Pt / 9:00–17:00 )
Mailowa: jaskiniaraj@lysogory.com.pl
Formularz rezerwacji grupowej dostępny na www.jaskiniaraj.pl

Oferujemy kompleksową organizację imprez plenerowych, ognisk i zabaw integracyjnych wraz z obsługą cateringową.

/CentrumNeandertalczyka

26-060 Chęciny ul. Dobrzączka, www.jaskiniaraj.com.pl

