
 

Szanowni Państwo, 

 

przedstawiamy ofertę alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży, których pobyt w Krakowie 

Państwo organizujecie. Jesteśmy przekonani, że nasza nowa oferta sprosta oczekiwaniom klientów i 

zainteresuje młodych ludzi, jednocześnie uwrażliwiając ich i inspirując.  

WOMAI (world of my all inspirations) to Centrum Nauki i Zmysłów, znajdujące się w centrum 

Krakowa na ulicy Pawiej 34 . Jesteśmy stounkowo nowym miejscem, a mimo to już udało nam się 

zająć #1 miejsce wśród muzeów specjalistycznych oraz #2 miejsce ze wszystkich atrakcji w 

małopolsce w rankingu Tripadvisor.  

Centrum oferuje dwie niezwykłe wystawy: ,,w stronę światła” i ,,w stronę ciemności”, które łączą 

dwa przeciwstawne światy. Obie są fantastycznym i nietuzinkowym doświadczeniem, mocno 

nawiązującym do istnienia i działania ludzkich zmysłów. Krótko mówiąc:  

• oferta atrakcyjna dla wszystkich grup wiekowych 

• nauka przez zabawę, niepowtarzalny sposób spędzania czasu pobudzający kreatywność  

• zwiedzanie dostępne w różnych językach: angielski, włoski, hiszpański, francuski  

• bliska lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa, dobry dojazd  

• w pobliżu szeroka baza gastronomiczna, sklepy, drogerie  

• do wyboru dwie wystawy, nawet do 3 godzin fantastycznej zabawy. 

 

Wystawa ,,w stronę światła” to niezwykła kolekcja interaktywnych eksperymentów, pozwala zgłębić 

świat, który nas otacza. Ścieżka pełna jest świateł, kolorów i dźwięków. Prawa fizyczno-chemiczne 

tłumaczy przewodnik, zawsze w interesujący i przystępny sposób. Każdy niezależnie od wieku 

znajdzie tutaj coś dla siebie, stworzy nową planetę z magicznego piasku, pochodzi po suficie lub 

oderwie się od swojego własnego cienia!  

Czas trwania 1,5 h.  

 

Wystawa „w stronę ciemności” daje niepowtarzalną możliwość przetestowania zmysłów w 

całkowitej ciemności, docenienia ich i pokazania, jak bardzo mogą nas zawodzić. Przez całą podróż 

panuje bezwzględny mrok, a uczestnicy są prowadzeni przez osobę niewidomą, która jest ich 

przewodnikiem. Na wystawie posługujemy się wszystkimi zmysłami z wyjątkiem wzroku, a dzięki 

rozwiniętej ścieżce dźwiękowej wczuwamy się w sytuacje codzienne, takie jak przejście przez ulicę 

czy wykonywanie ciekawych czynności w domu. Przy okazji dowiadujemy się, jak funkcjonują osoby 

niewidome.  

Czas trwania 1h.  

Sugerowany wiek 9+. 

 

W pobliżu Centrum znajduje się strzeżony parking, na miejscu dostępna bezpłatna toaleta. 

 



Maksymalna liczba osób na wystawach: 

• ,,w stronę światła”: 45 osób, 

• ,,w stronę ciemności”: 30 osób, 

• obie: 60 osób. 

Oferujemy ceny promocyjne dla grup zorganizowanych: 

• wystawa ,,w stronę światła” 30 zł od osoby, 
• wystawa ,,w stronę ciemności” 25 zł od osoby. 

Więcej informacji na temat wystaw i całego centrum można znaleźć na stronie: www.womai.pl  

Zapraszamy również do kontaktu mailowego womai.krakow@gmail.com lub telefonicznego 12 313 

23 59.  

Tak spędzamy czas w WOMAI: 

http://www.womai.pl/

