
Stań na 15. południku
 i przekrocz 

granice swojej wyobraźni! 

Multimedialne lekcje 
w Muzeum

Rezerwacje / Kontakt: 

Multimedialne Muzeum Na Klifie

Trzęsacz, ul. Klifowa 3B

72-344 Rewalmuzeum@muzeumtrzesacz.pl

Tel. +48 604 141 783

Tel. +48 504 074 780

www.muzeumtrzesacz.pl

Multimedialne Muzeum na Klifie w Trzęsaczu to nowoczesna, bazująca na nowych technologiach atrakcja 
turystyczna, która w swoich założeniach ma uczyć i bawić, a także rozwijać wyobraźnię i wrażliwość na otaczający 
nas wszechświat. 

Muzeum zostało wyróżnione wieloma nagrodami  w branży turystycznej. Unikatowe w swojej formule 
prezentacje dostosowane są do każdego wieku odwiedzających. Placówka realizuje projekty edukacyjne zgodne z 
podstawą programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Muzeum zostało zaprojektowane przez zespół najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie 
multimedialnych i interaktywnych projektów edukacyjnych, którzy w ostatnich latach byli autorami m.in. 
ekspozycji w Podziamiach Rynku w Krakowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Hydropolis we Wrocławiu 
czy  Muzeum  Historii  Polski  w  Warszawie.

Każdy odwiedzający otrzymuje Europejski Certyfikat pobytu na 15. Południku

Niezwykłe położenie Muzeum – przez Trzęsacz przebiega 15. Południk wyznaczający czas środkowo-
europejski sprawia, że to nie tylko spotkanie z historią, geografią i legendami, lecz także niebywała lekcja 
wyobraźni! Wizyta w naszym Muzeum  to idealny punkt programu wycieczki szkolnej po Pomorzu Zachodnim!



W programie  wycieczki: 
- przejazd koleją wąskotorową, Trzęsacz - Niechorze 

- zwiedzanie Trzęsacza i poznanie historii ruin kościoła 

- wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie

- wizyta w Parku Miniatur w Niechorzu

- obiad w rodzinnej  pizzerii przy Muzeum w Trzęsaczu. Pizza rzemieślnicza 

domowej roboty ciasto wyrabiane na miejscu, dodatki wg ustaleń + sok owocowy.

W programie  wycieczki: 
 - zwiedzanie Trzęsacza i poznanie historii ruin kościoła 

- wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie

- wizyta w Parku Wieloryba w Rewalu

- obiad w rodzinnej  pizzerii przy Muzeum w Trzęsaczu. Pizza rzemieślnicza 

domowej roboty ciasto wyrabiane na miejscu, dodatki wg ustaleń + sok owocowy.

W programie wycieczki: 
-  zwiedzanie Trzęsacza i poznanie historii ruin kościoł,

- wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifi,

- przejazd koleją wąskotorową, Trzęsacz - Niechorze

- wizyta w Muzeum Rybołóstwa w Niechorzu wraz z lekcją muzealną

- Obiad w rodzinnej  pizzerii przy Muzeum w Trzęsaczu. Pizza rzemieślnicza 

domowej roboty ciasto wyrabiane na miejscu, dodatki wg ustaleń + sok owocowy.

  

W programie wycieczki: 
-  zwiedzanie Trzęsacza i poznanie historii ruin kościoła

- wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie

- obiad w rodzinnej  pizzerii przy Muzeum w Trzęsaczu. Pizza rzemieślnicza 

domowej roboty ciasto wyrabiane na miejscu, dodatki wg ustaleń + sok owocowy.

- za dodakową opłatą 15 zł/os. możliwość gry w Minigolfa w Trzęsaczu

Dlaczego Trzęsacz się zatrząsł?  Szlakiem Nadmorskich  Przygód

Edukacyjna podróż w czasie!  Tajemnice Trzęsacza

Program 1 - Program 3 -

Program 2 - Program 4 -

Czas trwania wycieczki: ok .3-4 h Czas trwania wycieczki: ok. 3-4 h

Czas trwania wycieczki: ok. 3-4 h Czas trwania wycieczki: ok. 3-4 h

Opiekunowie: bilet gratis (max. 1 opiekun bezpłatnie na 10. dzieci)  
*Ceny wycieczek zawierają: bilety wstępu  oraz obiad.
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Opiekunowie: bilet gratis (max. 1 opiekun bezpłatnie na 10. dzieci)  
*Ceny wycieczek zawierają: bilety wstępu  oraz obiad.


