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ZÁBAVNÝ  RODINNÝ  PARK – RABKOLAND, 
KÚPEĽNÉ  MESTEČKO  RABKA  

     

Zájazd z programu CK TRIP – „POKLADY  MALOPOĽSKA“ 

TERMÍN: 18.7.2021 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 24,50 € 
                             V cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

                            Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                                    Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre. 

                              PROGRAM: 

P                        Odchod zo Žiliny o  6,30 hod. /možnosť nástupu smer Martin – Orava/ príchod do poľského mestečka Rabka – Zdrój, 

návšteva Rabkolandu - rodinného zábavného lunaparku vyhodnoteného ako najsympatickejší a najlepšie organizovaný v 

Poľsku, so 70 atrakciami, z toho je 34 hlavných a s 250 pohyblivými figúrami, ktoré sú často súčasťou divadla pohybli-

vých sôch. 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 hor-

skou dráhou či autodromom, spoznáme tajomstvá čarov v akadémii kúziel a ilúzií, vychutnáme si nádhernú panorámu z 

ruského kolesa v kozmickom štýle, novú sálu kreatívnych hier plnú kociek, cirkus Luna, Goralskú džungľu, zasúťažiť si 

môžete v dojení umelej kravy, alebo nafukovaní žuvačkových bublín.     
Vyskúšame vodné bicykle, rozprávkový benátsky kolotoč, bláznivý hudobný expres, najmenšiu horskú dráhu v Európe, 

loďky a pontóny pre malých námorníkov, nezvyčajné ihriská, veľké hojdačky, čmeliakove údolie, lietajúci autobus, veselú 

farmu, plavbu vikingskou loďou k obrátenému domu, Duch-Duchovú vežu, kabinet krivých zrkadiel, autostop a jazdu 

autíčkom po ceruzkovom lese, 8 m vežu voľného pádu, vláčiky, konvoje detských vozidiel... 

 

V cene vstupenky je využívanie všetkých atrakcií bez obmedzenia. 

 

Na odpočinok môžete využiť zóny s možnosťou občerstvenia, napríklad „džusový výčap“ s čerstvými džúsmi a ovocím, 

polievkami, vegánskymi a bezlepkovými jedlami. Mňam-Mňam bar s pirohmi a palacinkami, alebo pravá talianska pizza 

priamo z pece, kaviareň Krowka so zmrzlinou, oplátkami a inými sladkosťami. 

 

V mestečku sa môžete poprechádzať v krásnom kúpeľnom parku, kde sú v dvoch rotundách bezplatné inhalačné veže. 

Vdychovaním soľankového aerosólu mikroelementy prenikajú cez dýchacie cesty a kožu a majú pozitívny vplyv na imunit-

ný systém. V amfiteátri sa konajú rôzne predstavenia a workshopy, na promenádach uvidíte množstvo umelcov aj výnimoč-

nú fontánu ozdobenú bronzovými slonmi, zaujímavé je Múzeum horalov a lupičov – skanzen s drevenými chalúpkami, kde 

sa dozviete, ako sa v Poľsku žilo v minulosti. Múzeum Wladyslawa Orkana zo 17. st., založené v bývalom kostole z modrí-

nového dreva obsahuje zbierku ľudového sochárstva a obrazov na skle. 

 

Odchod do Žiliny o cca 16,30 hod. 

 

                                                       Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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