Widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje

Tego lata w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie ponownie zagoszczą największe nocne widowiska
plenerowe w Polsce!
Niezwykłe widowisko
W czerwcu i lipcu 2021 r. nocne widowisko "Orzeł i Krzyż. Wielkie Zwycięstwa" powraca do Parku
Dzieje. Widzowie odwiedzający Murowaną Goślinę będą mogli zobaczyć największe nocne show
o historii Polski: spektakularną opowieść o dziejach Polski i Polaków.

Unikatowa forma, niesamowite efekty świetlne i mappingi na wodzie, pirotechnika, poruszająca
muzyka, konie i akrobaci pozwolą widzom na podróż przez dzieje Polski: od legend i założenia
państwa polskiego przez średniowiecze, tryumfy husarii, potop szwedzki, aż po „Solidarność”. To
wszystko na ogromnej, terenowej „scenie” o powierzchni 44 000 m2 tworzone na najwyższym
poziomie scenicznym i artystycznym przez niemal 400 wolontariuszy, wcielających się w ponad 1500
postaci.

W tym roku widowisko opowiada o Wielkich Zwycięstwach. Zobacz charakterystyczne momenty
wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem, bądź świadkiem szarży husarskiej pod Wiedniem i przenieś
się w sam środek Bitwy Warszawskiej 1920, by z zapartym tchem oglądać, jak zalew
czerwonoarmistów zostaje brawurowo rozbity przez manewr oskrzydlający wojsk Piłsudskiego!

Przed widowiskiem goście mogą przenieść się do dawnych czasów i zanurzyć w niezwykłej
atmosferze staropolskiej biesiady, by jeść, pić, śpiewać i bawić się w staropolskim stylu.

Do tej pory widowisko “Orzeł i Krzyż” obejrzało już ponad 58 tysięcy widzów. Zasiądź na widowni,
gdzie w ciągu 1,5 godziny przeżyjesz niezapomnianą historię!

Terminy
W tym sezonie odbędzie się 8 spektakli:
●
●
●
●

25 i 26 czerwca (pt, sb)
2 i 3 lipca (pt, sb)
9 i 10 lipca (pt, sb)
16 i 17 lipca (pt, sb)

Spektakle zaczynają się po zmroku, o godzinie 21:00. Zakończenie około 23:00.

Sprzedaż biletów: www.parkdzieje.pl

Park Dzieje

Park Dzieje to wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych – między innymi:
●
●
●
●

widowiska dzienne (Zawisza, Powstanie wielkopolskie, Sokolnik króla Przemysła),
teatrzyk dziecięcy,
średniowieczne katapulty,
rycerski zamek,

●
●
●
●
●
●
●

sokolarnia,
ogród bajek,
mini zoo,
strzelnica,
zielnik,
strefa relaksu,
i wiele innych.

W tym sezonie w Parku Dzieje pojawi się nowość: Historyczny Park Linowy, nawiązujący
tematycznie do dawnych wieków. Historyczne artefakty, podwieszony wóz drabiniasty, nietypowa
trasa z ciekawymi zadaniami pozwalają przenieść się kilkaset lat wstecz... i kilka metrów w górę!
Atrakcją jest 18 przeszkód, w tym aż dwa zjazdy linowe. Bezpieczeństwo gwarantuje ciągła nieprzepinana - asekuracja oraz przeszkoleni instruktorzy! Atrakcja dostępna jest dla dzieci
(minimum szkoła podstawowa), młodzieży i dorosłych.

