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ZÁBAVNÝ RODINNÝ PARK - RABKOLAND
A POĽSKÉ TATRY - ZAKOPANÉ

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 15 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 1,70 €
Cena vstupenky na všetky atrakcie: dieťa do 85 cm 1 PLN, nad 85 cm 7,50 €

Pre kolektív odchod z miesta určenia, cenu upravíme podľa skutočných km
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,30 hod. /možnosť nástupu smer Martin – Orava/ príchod do poľského mestečka Rabka – Zdrój,
návšteva rodinného zábavného lunaparku s 34 atrakciami a so 180 pohyblivými figúrami. Miesto splnených detských
prianí, ako stvorené pre rodiny s deťmi, s bohatou ponukou zábavných atrakcií. Okrem rôznych kolotočov navštívime
múzeum rekordov a kuriozít, múzeum smiechu, strašidelný hrad, povozíme sa horskou dráhou či autodromom, spoznáme tajomstvá čarov v akadémii kúziel a ilúzií, vychutnáme si nádhernú panorámu z mlynského kola.
Rabkoland sa skladá zo 16 ulíc a 6 námestí, jeho mágiu vytvárajú pohyblivé sochy, ktorých to nájdete viac ako 150. Vo
Veselej farme hrá farmár na banjo a spieva pesničku starého Mac Donalda spolu so zvieratkami, navštívime aj strašidelný zámok, pri vchode víta návštevníkov verklikár Lucek v goralskom kroji, krúti kľukou a rozpráva veselé príbehy.
V obchode „Svet hracích skriniek“ si pozrieme krásne oblečenie zvieratiek, navštívime miniatúrny zábavný park s
pohyblivými zariadeniami, pirátsku loď, vyskúšame vodné bicykle, 8 m vežu voľného pádu, vláčiky, konvoje detských
vozidiel. Na ulici Muzycznej hrá a spieva Džek a jeho psia hudba, deti poteší rozprávka Vlk a 7 kozliatok...
Na odpočinok môžete využiť zóny s možnosťou občerstvenia.
Rabkoland je považovaný za najlepší zábavný park v Poľsku
Popoludní odchod do Zakopaného, ktoré je najväčším turistickým centrom Poľska. Pri prechádzke mestom vás očarí
goralská kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu prehliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky ochutnáte miestne špeciality, vláčik vás vyvezie na kopec
Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry.
Odchod do Žiliny o cca 18,30 hod.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, možnosť skupinovej zľavy

