
Przygoda, Edukacja i Zabawa!  

Park Linowy ABlandia zaprasza wszystkie przedszkolaki i uczniów klas od I-III do aktywnej zabawy. Nasz linowy 

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.  

Programy realizowane są w Parku Rozrywki ABlandia w miejscowości Krościenko n/Dunajcem. 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

PRZEDSZKOLE: W przypadku najmłodszych uczestników zabawa odbywa się na zabezpieczonym siatką 
asekuracyjną placu zabaw w tzw. STREFIE JUNIORA, która zawiera takie atrakcje jak: Trasę Junior- linowy tor z 
przeszkodami, Zjazdy JUNIOR- zjazdy na linie, a także poduszkę Jumping Pillows oraz łódeczki. 
 

KLASY I-III Szkoła Podstawowa: W przypadku uczniów proponujemy zabawę na placu zabaw w STREFIE 

JUNIORA oraz na Trasie Linowej Żółtej zawieszonej na wysokości ok.2m. Od roku 2015 wprowadziliśmy na 

trasach linowych bezpieczny system asekuracyjny – Uczestnicy przed wejściem na Trasę 

Linową Żółtą 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. To 

gwarantuje dzieciom BEZPIECZNĄ ZABAWĘ!  

– nie musisz się już martwić o dzieci/podopiecznych podczas zabawy  w parku 

linowym!

 

 



Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy poniższe programy dostosowane do wieku uczestników, podczas 

których dzieci poprzez zabawę zdobywają nowe umiejętności. 

CENNIK od osoby 

 
ilość osób 

uwaga: minimalne zamówienie 500 zł 
 

PROGRAMY 
20 - 40 os. pow.40 os 

PRZEDSZKOLE STREFA JUNIORA / 2,5 h zabawy/ 25 zł 23 zł 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I - III 

STREFA JUNIORA / 2,5 h zabawy/ 25 zł 23 zł 

PRZYGODA TARZANA   
(STREFA JUNIORA + Trasa linowa ŻÓŁTA ) 
/ 3 h zabawy/ 38 zł 36 zł 

Trasa linowa Żółta - 2 przejścia 25 zł 23 zł 

Zapewniamy kask dla każdego uczestnika.
 
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.   

 Zjazd tyrolski dla najmłodszych o długości ok.30 m, zabezpieczony siatką Zjazdy JUNIOR- 
asekuracyjną. Zjazd odbywa się za pomocą liny podczepionej do systemu tyrolskiego. Program 
obejmuje nielimitowaną ilość zjazdów w ustalonym czasie. 

 - poduszka do skakania dostarczająca mnóstwo wrażeń dla dzieci,  Poduszka JUMPING PILLOWS
 w basenie wypełnionym wodą Łódeczki do pływania 

 Bezpłatny wstęp dla opiekunów grupy  

  dla dzieci od ABlandii.  Upominek

 

 

 

 



 
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:  

 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.   

 Zjazd tyrolski dla najmłodszych o długości ok.30 m, zabezpieczony siatką Zjazdy JUNIOR- 
asekuracyjną. Zjazd odbywa się za pomocą liny podczepionej do systemu tyrolskiego. Program 
obejmuje nielimitowaną ilość zjazdów w ustalonym czasie. 

 - poduszka do skakania dostarczająca mnóstwo wrażeń dla dzieci,  Poduszka JUMPING PILLOWS
 w basenie wypełnionym wodą Łódeczki do pływania 

 znajdującą się na niewielkiej wysokości, ok 2m nad Przejście przez Trasę Linową ŻÓŁTĄ-  
poziomem gruntu, liczącą 12 przeszkód, dzieci przechodzą ją w sprzęcie asekuracyjnym. Na trasie 
zastosowano bezwypięciowy system asekuracyjny- dzieci zostaną wpięte do systemu przez 
instruktora i wypięte dopiero po przejściu całej trasy. 

 Bezpłatny wstęp dla opiekunów grupy 

  dla dzieci od ABlandii. Upominek



Zapewniamy: 
 atestowany sprzęt asekuracyjny (uprząż chroniącą korpus ciała, lonża, hak Belay System, kask) 
 opiekę certyfikowanych instruktorów 

 
W PROGRAMIE: 
  

 znajdującą się na niewielkiej wysokości, ok 2m 2- krotne przejście przez Trasę Linową ŻÓŁTĄ-  
nad poziomem gruntu, liczącą 12 przeszkód, dzieci przechodzą ją w sprzęcie asekuracyjnym. Na 
trasie zastosowano bezwypięciowy system asekuracyjny- dzieci zostaną wpięte do systemu 
przez instruktora i wypięte dopiero po przejściu całej trasy. 

  dla dzieci od ABlandii Upominek

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

 Frytki, herbata – 5 zł 
 Kiełbaska z grilla, pieczywo, ketchup, herbata – 7 zł 

 

Istnieje możliwość WYNAJĘCIA GRILLA z opałem: 60 zł. 
 
 

UBIÓR 
Zalecamy ubranie wygodnych sportowych ubrań, butów sportowych lub sandałów sportowych (muszą mieć 
pasek wokół pięty, klapki są niedozwolone) i odpowiedni strój do pogody. Nie należy nosić biżuterii, takiej jak 
długie kolczyki, bransoletki, naszyjniki, pierścionki itp. Należy również mieć związane włosy.  
 
Co jeśli PADA DESZCZ? 



Deszcz nie przeszkadza w realizacji programu. Trzeba tyko pamiętać o kurtce przeciwdeszczowej. Jedynie 
wichura i burza są czynnikami uniemożliwiającymi zabawę w parku, ale one z reguły szybko przechodzą, można 
więc spokojnie je przeczekać, po czym kontynuować zabawę. Można też przesunąć termin zabawy na inny 
wolny. 
 
ZGŁOSZENIA REZERWACYJNE 
Po wyborze jednego z proponowanych programów prosimy o zgłoszenie rezerwacji terminu pobytu na adres 
park@ablandia.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie internetowej.  
 
Wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości 30%. 
 

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 oświadczenia dla nauczycieli oraz przywiezienie go na park. W ten sposób szybko i sprawnie można 
będzie rozpocząć zabawę na parku. Formularze do pobrania ze strony internetowej www.ablandia.pl. 

KONTAKT 

Tel. 18 547-44-44,  park@ablandia.pl 

 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 

mailto:park@ablandia.pl

