Indiański Świat
Koszalin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Wioska tematyczna Indiański Świat znajduje się w
Koszalinie, przy ul. Lubiatowskiej 213. Wioska
tematyczna położona jest w południowo-wschodniej
części miasta, w lesie, w pobliżu rezerwatu nad
jeziorem Lubiatowskim. Wjazd do wioski
tematycznej znajduje się po lewej stronie ulicy jadąc
od centrum miasta. Na terenie wioski tematycznej
znajduje się ogrodzony parking dla samochodów i
autokarów. Dojazd możliwy samochodem bądź
autobusem linii PKS Koszalin.
Wioska tematyczna "Indiański Świat" zajmuje
obszar 8 ha. Tematyka Indiańskiego Świata
związana jest z kulturą tubylczych Amerykanów, z
regionami kulturowymi Ameryki Północnej: Indian z
Wielkich Równin oraz z północno-zachodniego
wybrzeża.
Dla zainteresowanych przygotowane są różne
programy z atrakcjami w zależności od wieku: dla
dzieci przedszkolnych, dla uczniów szkół
podstawowych i średnich, gimnazjum a także dla
emerytów. W programie znajdują się m.in.: tańce i
śpiewy przy wtórze bębnów, zwiedzanie obozowiska
rozbitego w lesie wśród wzgórz i prerii, nauka
strzelania z łuku, rzucanie długą strzałą, polowanie
na bizony oraz spotkanie z bizonami, które
zamieszkują teren osady. W czasie wizyty
opowiadane są historie Indian oraz Polskiego Ruchu
Przyjaciół Indian.
W ofercie wioski tematycznej znajduje się
organizacja imprez okolicznościowych na terenie
osady a także imprez integracyjnych, w tym dla
dzieci niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu znajduje się sklep z pamiątkami.
Biuro mieści się w Koszalinie przy ul. Dokerów 8.
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