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TYTUŁ: Blubry - Poznańskie legendy w 6D

CENA: 13,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Blubr 6D (.: Atrakcje :.)
  Adres: ul. Wroniecka 6
  Miasto: Poznań
  Województwo: wielkopolskie
  Telefon: 61 307 04 46
                

OPIS:

Dlaczego dwa koziołki wskoczyły na poznański ratusz? Skąd wziął się hejnał
grany z ratuszowej wieży? Co znaczą słowa glapa, kejter i bejmy? Czy bimba i
bana to to samo? I co to znaczy blubrać? Odpowiedź na każde z tych pytań
znajdziemy w Blubry 6D - niesamowitym, pełnym atrakcji i efektów specjalnych,
zupełnie wyjątkowym miejscu na mapie Poznania.

Poznańskie legendy łączą się tu ze współczesnymi technologiami o czym zwiedzający mogą się przekonać już od samego progu.
Wkładając okulary do oglądania obrazów w trójwymiarze mogą podziwiać ponad 700 m2 naściennych malowideł wykonanych w technice
3D. Wnętrza z licznymi przejściami i zakamarkami przenoszą gości w niecodzienną rzeczywistość. Światło UV, rozmaite rekwizyty, w tym
makieta poznańskiego ratusza i multimedialne ekrany pozwalające sprawdzić znajomość poznańskiej gwary sprawiają, że całość
prezentuje miejskie legendy w atrakcyjnej i zrozumiałej formie. Ponadto, odbiór wrażeń dodatkowo potęgują efekty specjalne takie, jak
wiatr, mgła, lasery czy unoszący się w powietrzu zapach rogali świętomarcińskich.

Blubry 6D to wyjątkowe miejsce, w którym niesamowite wrażenia przeżyją zarówno dzieci, jak i dorośli.

Adres:
Blubry - Poznańskie legendy w 6D
ul. Wroniecka 6
61-763 Poznań
(Lokalizacja 100 m od płyty Starego Rynku)

tel.: 61 307 04 46
tel. kom.: 737 796 440
strona www: www.blubry6d.pl
mail: info@blubry6d.pl
facebook: www.facebook.com/blubry6d

Godziny otwarcia:
Zapraszamy przez cały rok/7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 - 17:00
Każdy seans trwa 25 - 30 minut

Bilety:
Bilet normalny: 17 zł/osoba
Bilet ulgowy: 15 zł/osoba
(dzieci do lat 15, studenci i doktoranci do lat 35, rodziny z min. 1 dzieckiem max. 4 osoby oraz emeryci i renciści)
Bilet grupowy: 13 zł/osoba (minimum 15 osób do 15 roku życia, 1 opiekun na 15 dzieci GRATIS)
lub 15 zł (minimum 15 osób po 15 roku życia, 1 opiekun na 15 osób GRATIS)
Dzieci do lat 3: bezpłatnie (nie dotyczy grup zorganizowanych)


