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DEŇ  DETÍ 
ZÁBAVNÝ  RODINNÝ  PARK - RABKOLAND 

A  POĽSKÉ  TATRY  -  ZAKOPANÉ 

    
ZÁJAZD Z PROGRAMU CK TRIP „Poznávame krajinu našich susedov“ 

TERMÍN: 27.5.2023 

CENA: 32 €      
                V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

                     Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie                                                                                                            

                      Cena vstupenky v Rabkolande na všetky atrakcie:  

dieťa do 90 cm - zdarma, od 90 cm – 120 cm 59 PLN, osoby nad 120 cm 69 PLN, 

                senior nad 60 r. len 39 PLN, ZŤP a narodeninoví oslávenci do 12 r. /+ - 5 dní/ 10 PLN  
               PROGRAM: 

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

návšteva rodinného zábavného lunaparku, miesto splnených detských prianí, ako stvorené pre rodiny s deťmi, s boha-

tou 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.    

Množstvo kolotočov, múzeí, nevšedných atrakcií, náučných expozícií aj 254 pohyblivých sôch si užijete s celou rodi-

nou. Zábavný park je považovaný za najlepší v Poľsku a niet sa čomu diviť. Aj vás presvedčí viac než 30 zábavných 

zariadení ako veselá farma, lietajúci autobus, veľký cirkus, najmenšia horská dráha v Európe či bláznivý hudobný ex-

pres. Odvážlivci môžu navštíviť strašidelný kaštieľ alebo kabinet krivých zrkadiel. Jednou z najlákavejších atrakcii je 

podľa detí rozhodne nedávno zrekonštruované ruské koleso v kozmickom štýle.  

Určite vás zaujíma, čo veselé mestečko skrýva vo všetkých svojich uličkách a kútikoch, ktorých je pomerne veľa. Mi-

lovníkom cirkusu urobí radosť cirkus Luna, kde sa dejú neobyčajné a kúzelné veci. Čaká tu na vás Dom klauna Mareka 

a Krivé zrkadlá. Môžete sa vyblázniť uprostred divých zvierat v Goralskej džungli, kde uvidíte svet zhora z Veže duch 

duch a schladíte sa uprostred Pľuvacích totemov. V Machináriu na vás čaká množstvo atrakcií. Je tu Lietajúci autobus, 

ktorý vás vyvezie veľmi vysoko, a Autíčka, ktoré vás zavezú ďaleko vpred. Veselé mestečko je tiež cestou do vzdiale-

ných kútov sveta vrátane Dediny Vikingov. V nej nájdete Zlatú baňu a Vyhňu Vikingov. Najmenších nadchne Dolina 

čmeliaka, kde je veľmi kúzelné a farebné prostredie. Môžete tu ísť na poníkovi s menom Patataj alebo sa pohojdať na 

čmeliakovej hojdačke. Najlepšie však bude, keď uvidíte a vyskúšate sa všetky atrakcie! Nechýbajú možnosti občerstve-

nia a ponuka suvenírov. Neďaleko je krásny kúpeľný park s bezplatnými soľnými stenami.  

  

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 pre-

hliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky ochutnáte miestne špeciality, vláčik vás vyvezie na kopec 

Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Tu je pre deti pripravené ihrisko s rôznymi aktivitami, kĺzač-

kou a pieskoviskom, lanové centrum a pre odvážnejších 750 m dlhá bobová dráha. Nájdete tu aj reštaurácie, stánky 

s občerstvením a suvenírmi. Príjemnou prechádzkou sa po Pápežskej ceste dostanete na Butorov vrch, navštívite dreve-

nú kaplnku a 2-sedačka vás odvezie späť do Zakopaného. 
 

Odchod o cca 18,30 hod. 

 

                                                           Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

Cena je kalkulovaná podľa cien dopravy z decembra 2022 
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