Najczęściej zadawane pytania:
Czy w sezonie muszę rezerwować wejście do parku?
Nie ma takiej konieczności. Warto jednak w weekendy i święta przyjechać do nas wcześniej tak aby bez
oczekiwania skorzystać z atrakcji parku. Warto również, szczególnie w soboty, sprawdzić czy park jest dostępny
dla klientów indywidualnych. Jeżeli jest rezerwacja dla grupy zorganizowanej, taką informację znajdziesz na
głównej naszej stronie internetowej w Aktualnościach.
Jakie są wymagania związane z wiekiem, wzrostem i masą ciała?
 Trasy linowe: Nie ma granicy wieku, tylko minimalne wymagania wysokości 130 cm, maksymalna waga
dorosłego wynosi 120 kg.
 Trasa ŻÓŁTA : minimalny wzrost: 110 cm, maksymalna waga: 120 kg
 TRASA JUNIOR/WYSPA PIRATÓW: minimalny wiek wynosi 3 lata.
 PowerFAN: minimalny wiek 4 lata, minimalna waga: 25 kg
 BigSWING (Piekielne Wahadło): minimalny wiek: 5 lat, maksymalna waga – 120 kg
Czy małe dzieci mogą samodzielnie pokonywać trasy linowe?
Uczestnicy w wieku do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby dorosłej, która jest opiekunem uczestnika.
 dzieci do lat 6 mogą pokonywać trasy linowe łatwe w towarzystwie instruktora – przejście z
instruktorem,
 dzieci w wieku od lat 6 do 10 mogą pokonywać trasy tylko i wyłącznie z osobą dorosłą, która
bierze odpowiedzialność za dziecko (osoba dorosła może towarzyszyć maksymalnie dwójce
dzieci)- nie dotyczy Trasy Żółtej, którą dzieci pokonują samodzielnie,
 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia pokonują trasy samodzielnie lub w towarzystwie osoby
dorosłej – w zależności od rekomendacji instruktora parku
Jak długo trwa przejście przez trasę linową?
Samo przejście przez jedną trasę linową może trwać od ok.1 h do 1,5 h w zależności od tego jaką trasę linową
wybrałeś, od Twojej kondycji oraz czy czujesz lęk związany z wysokością. Zanim jednak wejdziesz na trasę linową
przejdziesz szkolenie na trasie treningowej, gdzie Instruktor nauczy Cię prawidłowego posługiwania się
sprzętem asekuracyjnym. Jeśli wykupisz kilka atrakcji, możesz spędzić w parku kilka godzin.
Co powinienem założyć?
Zalecamy założenie sportowych, wygodnych ubrań, butów lub sandałów (muszą mieć pasek wokół pięty, klapki
są niedozwolone) i odpowiedni strój do pogody. W parku w cenie zakupionego biletu otrzymasz jednorazowe
rękawiczki, możesz też użyć własnych rękawiczek np.rowerowych. Nie należy nosić biżuterii, takich jak długie
kolczyki, bransoletki, naszyjniki, pierścionki itp. Pamiętaj także, by związać swoje włosy.
Czy po trasach można chodzić w deszczowe dni?
Tak! Deszcz nie przeszkadza w zabawie. Trzeba tyko pamiętać o kurtce przeciwdeszczowej. Jedynie wichura i
burza są czynnikami uniemożliwiającymi zabawę w parku.
Czy to oznacza, ze jeśli zaskoczy mnie burza będę musiał zrezygnować z przejścia?
Jeżeli w trakcie przejścia przez trasę zaskoczy Cię burza, nasi instruktorzy pomogą Ci bezpiecznie opuścić trasę
linową. Będziesz mógł po przejściu burzy kontynuować dalej zabawę, albo możesz w innym terminie skorzystać z
tej atrakcji, musisz jednak przed opuszczeniem parku podejść do Punktu Obsługi z paragonem celem naniesienia
stosownego zapisu.
Czy muszę być wysportowany aby wziąć udział w programie?
Nie musisz być olimpijczykiem aby bawić się u nas! Średnia sprawność fizyczna jest wystarczająca. Musisz tyko
pokonać barierę psychiczną związaną z wejściem na wysokość. Trasy linowe są zróżnicowane pod względem ich
trudności, tor łatwiejszy nie powinien więc sprawić Ci większych trudności.

Który z parków ABlandii jest najbardziej atrakcyjny?
Każdy park ABlandii jest niepowtarzalny i zawiera zupełnie różne atrakcje. Warto więc odwiedzić każdy z nich.
Jak wysoko nad ziemią są przeszkody linowe?
Trasy łatwe zawieszone są na wysokości od 2-7 metrów, natomiast trasy ekstremalne sięgają nawet do 17
metrów.
Co się stanie, jeśli jestem w toku i nie chcę kontynuować?
Jeśli jesteś w trakcie przejścia i nie chcesz kontynuować, jeden z naszych doświadczonych instruktorów pojawi
się i ściągnie cię na ziemię.
Jaki sprzęt bezpieczeństwa otrzymam?
Zapewniamy uczestnikom pełną uprząż, kask i wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające. Nasz
profesjonalnie wyszkolony instruktor zademonstruje i nauczy Cię, jak korzystać bezpiecznie na wysokości z
urządzeń.
Czy muszę nadzorować zabawę dziecka na Trasie JUNIOR/Wyspie Piratów?
Wskazane jest aby rodzic/opiekun był w pobliżu i obserwował zabawę dziecka.
Czy muszę coś podpisać przed wejściem na atrakcje parku?
Przed zakupieniem biletu wstępu, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem parku i
do podpisania oświadczenia o powyższym. Za uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenie podpisuje rodzic
lub pełnoletni opiekun.
Czy moi znajomi lub członkowie rodziny mogą ze mną przyjechać do ABlandii nawet jeśli nie chcą uczestniczyć
w zabawach linowych?
Znajomych i członków rodziny serdecznie zapraszamy. Mogą chodzić, obserwować i wspierać Cię z dołu. W
Parkach znajdują się również atrakcje zlokalizowane na ziemi, takie jak minigolf, kule wodne, boisko do piłki
siatkowej, boisko do tenisa. Mogą więc nie tylko dopingować Cię w zdobywaniu tras linowych, ale sami też się
zabawić.
Czy akceptujecie karty kredytowe?
Przyjmujemy jedynie gotówkę.
Czy można kupić jedzenie i napoje?
Tak. W każdym parku znajduje się zaplecze gastronomiczne.

