Rodzinne Centrum Rozrywki
Park Rozrywki ABlandia w Krościenku n/D zaprasza wszystkie dzieciaki do aktywnej
zabawy!!!

Zapraszamy na SUPER ZABAWĘ!
W naszej ofercie znajduje się zewnętrzy plac zabaw dla dzieci (Strefa Juniora, Trasa linowa SMYK, Trasa linowa
Żółta) oraz wewnętrzny (zadaszony, całoroczny) tzw. Ninja Park.
W przypadku deszczowej pogody i zamówienia programu na zewnętrze atrakcje, zostanie
zrealizowany program alternatywny w zadaszonej atrakcji - NINJA PARK!

Stawiamy na PROFESJONALIZM – Parki ABlandia otrzymały w 2018 r wyróżnienie ODYS w konkursie na
najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim!

Nasz kompleks unikatowych atrakcji łączy w sobie elementy zadaszonego parku linowego z salą zabaw dla
dzieci.

NINJA PARK – atrakcje dostępne już od 1 roku
życia!
•

STREFA MALUCHA

•

LABIRYNTY w siatkach

•

BASEN PIANKOWY i KULKOWY

•

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

•

ZJEŻDŻALNIA

•

TRAMPOLINY

•

3 TORY PRZESZKÓD o różnym stopniu trudności

Nasz plac zabaw został zaprojektowany z myślą o dzieciach, ich bezpieczeństwie, rozwoju i wyobraźni.
Naszym celem jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej poprzez ruch, zabawę i stawianie im wyzwań
pobudzających ciekawość. Nawyki zdrowego stylu życia kształtują się od najmłodszych lat, a ruch i zabawa są
najlepszym sposobem ich odkrywania i utrwalania. Poza funkcją rekreacyjną, taka forma zabawy pełni również
funkcję rozwojową i dydaktyczną umożliwiającą naukę poprzez doświadczenie.

Minimalna ilość osób: 15
Wiek: od 1 r.ż.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja.

Podczas szalonej zabawy w Parku ABlandia każdy nabiera apetytu. Dlatego proponujemy następujące
zestawy:

➢ Frytki, herbata, woda z cytryną – 7 zł

Zabawa z nami jest BEZPIECZNA gdyż:
➢ Park został skategoryzowany wg kategorii E opisanej w normie PN-EN 15567-1, gdzie E oznacza
najwyższy poziom bezpieczeństwa tzw. asekuracja ciągła - system bezwypięciowy - uczestnicy
przed wejściem na trasę linową zostaną wpięci przez instruktora do systemu asekuracyjnego i
wypięci dopiero po przejściu całej trasy. Nie ma możliwości wypięcia się z systemu
asekuracyjnego podczas pokonywania trasy linowej.
➢ Park został wykonany wg międzynarodowych zasad i standardów wyznaczonych przez światową
organizację ACCT i przechodzi coroczne przeglądy dokonywane przez firmy zewnętrzne
➢ Używamy atestowanego sprzętu renomowanej firmy Singing Rock
➢ Nasza kadra instruktorska przeszła profesjonalne szkolenia
➢ Wszystkie ATRAKCJE placu zabaw STREFA JUNIORA zabezpieczone są siatkami asekuracyjnymi
Drodzy Państwo! Uczestnictwo w zajęciach linowych to nauka przez doświadczenie! Dajcie dzieciom
możliwość odkrycia siebie samych. Dajcie im szansę sprawdzić swoje możliwości, poczuć satysfakcję z
pokonania wewnętrznych barier, a do tego SUPER SIĘ BAWIĆ!

Czas trwania zabawy: 2h
Zapewniamy kask dla każdego uczestnika.
CENA: 34 zł/ 1 os.
Wiek: od 3 lat
W programie korzystanie z atrakcji STREFY JUNIORA:

➢ Zabawa na Trasie JUNIOR- specjalnie zaprojektowana i wykonana trasa linowa dla
najmłodszych (poprzez zabawę dzieci uczą się odpowiedzialności, uczą się również mierzyć siły na
zamiary). Trasa znajduje się na wysokości 1 do 2m nad poziomem terenu. Na drzewach
zamontowane są platformy z domkami, które uatrakcyjniają zabawę dzieci. Wszystkie przeszkody
są zabezpieczone specjalnymi siatkami asekurującymi.
➢ Zjazdy JUNIOR- Zjazd tyrolski dla najmłodszych o długości ok.30 m, zabezpieczony siatką
asekuracyjną. Zjazd odbywa się za pomocą liny podczepionej do systemu tyrolskiego. Program
obejmuje nielimitowaną ilość zjazdów w ustalonym czasie.
➢ Poduszka JUMPING PILLOWS- poduszka do skakania dostarczająca mnóstwo wrażeń dla dzieci,
➢ Łódeczki do pływania w basenie wypełnionym wodą
➢ Bezpłatny wstęp dla opiekunów grupy
➢ Upominek dla dzieci od ABlandii.

Czas trwania zabawy: ok.3,5-4 h (czas uzależniony jest od ilości uczestników)
CENA: 43 zł/ 1 os.
Wiek: od 6 lat
Zapewniamy:
➢ atestowany sprzęt asekuracyjny (uprząż chroniącą korpus ciała, lonża, hak Belay System, kask)
opiekę certyfikowanych instruktorów

Program przygotowany jest dla najmłodszych zdobywców parków linowych, rozpoczynających swoją
przygodę z parkiem linowym.
W programie korzystanie z atrakcji STREFY JUNIORA oraz z Trasy ŻÓŁTEJ lub Trasy SMYK:
➢ Zabawa na Trasie JUNIOR- specjalnie zaprojektowana i wykonana trasa linowa dla
najmłodszych (poprzez zabawę dzieci uczą się odpowiedzialności, uczą się również mierzyć siły na
zamiary). Trasa znajduje się na wysokości 1 do 2m nad poziomem terenu. Na drzewach
zamontowane są platformy z domkami, które uatrakcyjniają zabawę dzieci. Wszystkie przeszkody
są zabezpieczone specjalnymi siatkami asekurującymi.

➢ Zjazdy JUNIOR- Zjazd tyrolski dla najmłodszych o długości ok.30 m, zabezpieczony siatką
asekuracyjną. Zjazd odbywa się za pomocą liny podczepionej do systemu tyrolskiego. Program
obejmuje nielimitowaną ilość zjazdów w ustalonym czasie.
➢ Poduszka JUMPING PILLOWS- poduszka do skakania dostarczająca mnóstwo wrażeń dla dzieci,
➢ Łódeczki do pływania w basenie wypełnionym wodą
➢ Przejście przez Trasę Linową ŻÓŁTĄ lub Trasę SMYK- na trasie zastosowano
bezwypięciowy system asekuracyjny- dzieci przechodzą trasę w sprzęcie asekuracyjnym,
zostaną wpięte do systemu przez instruktora i wypięte dopiero po przejściu całej trasy.
Trasa Żółta znajduje się ok.2-2,5m nad gruntem, Trasa SMYK – 0,5m na gruntem
➢ Bezpłatny wstęp dla opiekunów grupy
➢ Upominek dla dzieci od ABlandii.

Podczas szalonej zabawy w Parku ABlandia każdy nabiera apetytu. Dlatego proponujemy następujące
zestawy:

➢ Frytki, herbata, woda z cytryną – 7 zł

UBIÓR
NINJA PARK: Zalecamy ubranie wygodnych sportowych ubrań oraz skarpet antypoślizgowych.
PARK LINOWY: sportowe ubranie + buty sportowe

ZGŁOSZENIA REZERWACYJNE
Po wyborze jednego z proponowanych programów prosimy o zgłoszenie rezerwacji terminu pobytu na adres
park@ablandia.pl wypełniając formularz rezerwacyjny znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości 40%.

Uwaga: Ceny dla grup szkolnych są dostępne tylko w dni powszednie w miesiącach poza
wakacyjnych.
FORMULARZE
Aby w pełni przygotować się na przyjazd do naszego parku prosimy o zapoznanie się z regulaminem parku,
wypełnienie formularza dla opiekunów oraz przywiezienie go do parku. W ten sposób szybko i sprawnie
można będzie rozpocząć zabawę na parku. Formularze do pobrania ze strony internetowej www.ablandia.pl.,
Zakładka GRUPY/GRUPY SZKOLNE.

KONTAKT
Tel. 18 547-44-44, 664-911-478, park@ablandia.pl,
www.ablandia.pl

ZAPRASZAMY!!!

