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Nasza oferta obejmuje zarówno 
indywidualne zabawy na skuterach 
śnieżnych i pojazdach typu BUGGY 
jak i obsługę grup. Zapewniamy także 
instruktaż dla osób pierwszy raz 
wsiadających na skuter. Na życzenie 
aranżujemy wyprawy ekstremalne, 
wieczorne wyjazdy i wiele innych 
atrakcji zapewniających doskonałą 
zabawę dla każdego, kto zechce 
skorzystać z naszej oferty.

Wyprawy na quadach i skuterach
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START: Zajazd Białczański ul. Środkowa 57A 
tel. 601 371 905 
tel. 722 177 733 

Odkryj historię Polski zbudowaną z klocków LEGO®  
W naszym interaktywnym centrum przeniesiesz 
się w samo serce bitwy pod Grunwaldem, 
usłyszysz szarżę wojsk, a ledwie kilka minut 
później będziesz już zupełnie gdzieś indziej.
To będzie wyjątkowa przygoda!

Historyland
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HistoryLand, Stary Dworzec PKP 
plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków 
Godziny otwarcia: 
pon. – pt.: 10:00 – 18:00 
sob. – niedz.: 10:00 – 18:00 
www.historyland.pl

ENERGYLANDIA to najnowocześniejszy Park Rozrywki w Polsce! 
Znaleźć tu można 4 strefy z atrakcjami podzielonymi na: Bajkolandię, 
Familijną, Ekstremalną oraz Strefę Wodną – Water Park.
Na Gości Energylandii czeka 70 atrakcji  
na czele z 12 Roller Coasterami: 
- HYPERION - Mega Coaster nr 1 w Europie 
- SPEED – najwyższy i najszybszy na świecie  
   Water Coaster
W Parku dostępne są także atrakcje  
dla maluszków od 2-go roku życia.
Poza atrakcjami w Parku Rozrywki zobaczyć  
można spektakularne pokazy kaskaderskie,  
a także występy artystyczne.

Multimedialny film 
wykorzystujący efekty 3D, 
emitowany na makiecie 
miasta, która jest jednocześnie 
ekranem kinowym. Świetne 
wprowadzenie do zwiedzania. 
Kino w średniowiecznej 
kamienicy!

Podczas godzinnego rejsu statkami 
„Sobieski”,” Piotruś Pan”, lub ekskluzywnym 
katamaranem „George” doświadczą Państwo 
niezapomnianych widoków. Między innymi  
monumentalnego wzgórza Wawelskiego  wraz 
z pieczarą legendarnego smoka, klasztoru  
ojców  Paulinów położonego „Na skałce”, 
a także historycznej żydowskiej dzielnicy 
Krakowa  Kazimierz. W naszej ofercie 
zapewniamy również rejsy do Tyńca.

ENERGYLANDIA

Kraków w 15 minut

STER Centrum Żeglugi Wiślanej 
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www.energylandia.pl

Kontakt: 
rezerwacje@groyen.pl 
+48 12 422 12 78 
ul. Kanonicza 5, 31-002 Kraków
www.krakowin15minutes.pl

Nr tel: 601 560 250 
adres e-mail: biuro@rejsykrakow.com 
www.rejsykrakow.com

Park Wola to najciekawszy i jedyny taki park rozrywki 
w Krakowie dla całej rodziny. W naszym parku czeka 
na Was: zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa,  
fun park trampolin, park linowy w siatkach,  
park linowy bez asekuracji, tyrolki,  wspinaczka  
po skrzyniach, zjeżdżalnia oponowa, quad  
safari i euro bungee. 
ZAPRASZAMY

Rodzinny Park Rozrywki 
Park Wola
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Park czynny jest przez cały rok,  
od poniedziałku do niedzieli  
od 10:00 do 20:00 
Kraków, ul. Kasztanowa 1 
tel. 790 030 765 
www.parkwola.pl

Muzeum figur woskowych w Krakowie to nie tylko ciekawa atrakcja 
turystyczna, ale także atrakcja rodzinna dla dzieci i wspaniała 

szkolna wycieczka w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
W Polonia Was Museum poznacie największe gwiazdy sportu 

i polityki. Spotkacie tu m.in. Cristiano Ronaldo,  
Messiego czy Donalda Trumpa.

W Kraków Wax Museum będziecie mieć możliwość  
spotkania się z kultowymi bohaterami filmów i bajek,  

słynnymi aktorami i piosenkarzami. 
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Polonia Wax Museum  Kraków, Rynek Główny 34 
Kraków Wax Museum  Kraków, Floriańska 32 

tel.  502 799 445 
Otwarte codziennie od 10:00 do 22:00

Kraków Wax MuseumPolonia Wax Museum

Jaskinia otwarta codziennie: 
od 09.04 – 30.04 w godz. 9.00 – 16.00 
od 01.05 – 31.08 w godz. 9.00 – 17.00 
od 01.09 – 31.10 w godz. 9.00 – 16.00 
od 02.11 – 30.11 w godz. 9.00 – 15.00  
od 01.12 – 08.04 – jest dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
Grupy zorganizowane – wskazana wcześniejsza telefoniczna rezerwacja. 
Turyści indywidualni – wejścia o pełnych godzinach zegarowych w w/w terminach.

Jaskinia Wierzchowska
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tel. +48 12 411 07 21, tel. 504 298 438 
www.jaskiniawierzchowska.pl

Jedna z największych jaskiń na Jurze. Oryginalna, atrakcyjna i doskonale 
przygotowana trasa turystyczna prezentuje piękno podziemnych zjawisk krasowych. 
Jaskinię licznie zamieszkują nietoperze, które czasami udaje się zobaczyć. 
Położenie Jaskini Wierzchowskiej: Dolina Kluczwody, wieś Wierzchowie k. Białego 
Kościoła, gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie.
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Spływ Przełomem Dunajca to największa atrakcja 
turystyczna polskich gór. Podczas spływu tratwami na 
własne oczy zobaczysz piękno Pienin. Spływ zaczyna 
się w Sromowcach Wyżnych – Kątach lub na przystani 
w Sromowcach Niżnych. Istnieje możliwość skorzystania 
z parkingów, restauracji i kiosków z pamiątkami.

Rejsy gondolami „Czorsztyniankami” to świetny 
sposób na zwiedzenie różnych zakątków Jeziora 
Czorsztyńskiego. Od wielu lat przewozimy 
turystów na naszych trasach, a ich zadowolenie 
jest najwyższym gwarantem jakości naszych 
usług. Miła atmosfera i opieka profesjonalnych 
kapitanów sprawi, że rejs gondolą po Jeziorze 
Czorsztyńskim na pewno zostaje miłym 
wspomnieniem z pobytu na Podhalu.

Spływ kajakowy lub rafting malowniczym Przełomem Dunajca 
(Sromowce – Szczawnica – 15,5 km) jest najładniejszym etapem 
explorowania, tej rzeki i okalającego ją pasma górskiego Pienin, 
krajobraz zmienia się jak w filmie, urwiska skalne o wysokości 300 
metrów przeplatają się z łagodnymi zalesionymi zboczami górskimi. 
Zapraszamy do Portu Pienin – Szczawnica gdzie mieści się nasza 
wypożyczalni kajaków, pontonów, rowerów, parking i kącik grillowy 
dla naszych klientów stąd codziennie zabieramy Państwa naszymi 
samochodami lub rowerami na start niezapomnianego spływu.

Papugarnia Krupówki zaprasza! Obcuj 
z wyjątkowymi papugami, poznaj ich zwyczaje, 
wrażliwość, uszanuj jak przyjaciela – nakarm, 

weź na ramię, a nawet pogłaszcz.
W Laserowej Galaktyce wkroczycie w inny 

wymiar laserowej zabawy.  Doskonała 
alternatywa na deszczowe dni. Zapewniamy 

świetną zabawę i dużą dawkę emocji!

Dom do góry nogami w Zakopanem 
to wyjątkowa atrakcja, która 
pozwala na odczucie zjawiska 
w postaci innego oddziaływania sił 
grawitacji na człowieka i pozwala 
na uwolnienie fantazji gwarantując 
wyśmienitą zabawę.  To właśnie 
tutaj świat staje na głowie, 
a grawitacja ma inny wymiar!  

Terma Bania to całoroczny 
kompleks basenów termalnych 
ze Strefami Zabawy, Relaksu 
i Saunarium. W wakacje Strefa 
Zabawy powiększa się o wielkie 
wodne miasteczko dla dzieci z aż 
sześcioma zjeżdżalniami, ślizgiem 
i wodnym placem zabaw.  
Ceny od 35 zł/os. 

Spływ Przełomem Dunajca

Rejsy Gondolami „Czorsztynianka”

Port Pienin

Laserowa GalaktykaPapugarnia Krupówki 

Dom Do Góry Nogami

Terma Bania
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Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. 
Pływamy codziennie z wyjątkiem pierwszego dnia  
Świąt Wielkanocnych i święta Bożego Ciała. 
Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich 
34-443 Sromowce Wyżne 
tel. 18 262 97 21
www.flisacy.pl

Rejsy odbywają się w terminie  
od 1 maja do 30 września.  
34-440 Czorsztyn, ul. Krótka 6 
kom. 509 438 985
www.zalewczorsztynski.com

ul. Środkowa 181 
34-405 Białka Tatrzańska 
www.termabania.pl 

PORT PIENIN – Szczawnica, ul. Główna 149 
portpienin@op.pl • tel. 721977632
Zajrzyj na www.portpienin.pl  
i poznaj również inne trasy spływu.  
Wybierz to co najlepsze dla Ciebie!

Krupówki EXPO 
Czynne codziennie od 10:00 do 22:00 

tel. 502 799 444 
Krupówki 60, 34-500 Zakopane

Dla grup zorganizowanych – PROMOCJE!
34-500 Zakopane, Aleja 3-go Maja 
tel. 731 774 897, tiare@vp.pl

Już sama nazwa wprowadza nas 
w klimat. Janosik i Harnasie zadbają 
żeby wizyta w jego kryjówce była 
emocjonująca i niezapomniana. 
Dusze zbójów będą towarzyszyć 
przez całą podróż. Izba starej góralki, 
cmentarz górski, magiczny las a dla 
odważnych Laleczka Chucky, pokój 
lalki Annabell to tylko część atrakcji, 
które czekają na Expo Krupówki.

W Muzeum „RetroManiak” 
spotkacie bohaterów 

bajek z ostatnich dekad, 
wyjątkowe ręcznie zdobione 

domki dla lalek, kultowe 
komputery takie jak: Atari, 
Commodore czy gry Mario 

Bros. To także znakomita 
podróż w czasie dla 

rodziców odwiedzających 
muzeum ze swoimi 

pociechami.

Muzeum Zabawek  
i Gier KomputerowychZbójnicka Kryjówka
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Krupówki EXPO 
Czynne codziennie  
od 10:00 do 22:00 
tel. 502 799 444 
Krupówki 60, 34-500 Zakopane

tel. 502 799 401 
Krupówki 4a 

34-500 Zakopane

Rafting Dunajcem to zabawa dla całej rodziny. 
Spływy przełomem Dunajca, między ścianami 
skalnymi wznoszącymi się na 300 m od tafii 
wody to doskonała forma aktywnego zwiedzania 
Pienińskiego Parku Narodowego. Zapewniamy 
opiekę doświadczonych przewoźników, 
szkolenie, niezbędny osprzęt, ubezpieczenie, 
bilet wstępu do Pienińskiego Parku Narodowego 
oraz 100% bezpieczeństwa i satysfakcji.

Góral Ponton
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kontakt: 731 691 353 i 609 651 688 
mail: szymonkowalczyk5@gmail.com 
www.facebook.com/Góral Ponton - Pieniny 
www.pod3korony.pl

Zapraszamy do odwiedzenia położonej w sercu 
Małych Pienin stacji narciarskiej. Czynny przez 
cały rok ośrodek oferuje przejazdy widokową 
koleją linową, wypoczynek na łonie czystej 
natury, nieskażone powietrze, przepiękne widoki 
i masę atrakcji zarówno w zimie, jak i w lecie. 
Organizujemy zawody sportowe, spotkania 
integracyjne i firmowe. Nie siedź w domu, 
przyjedź do Jaworek!

Arena Narciarska Jaworki Homole
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Jaworki, ul. Zaskalskie 16 
34-460 Szczawinica 
tel. 609 306 502 
www.arenanarciarska.pl

Pełne zabytków Muzeum interaktywne. 
Każdy może spróbować wielu dawnych 
czynności m.in. prania na tarze, spania 
na sianie, przymierzyć elementy 
stroju góralskiego oraz własnoręcznie 
stworzyć pamiątki. Przygody i edukacja 
dostępne też w ofercie dla grup.

Muzeum Górali i Zbójników
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ul. Sądecka 4 
Rabka – Zdrój 
tel. 795 222 925 
https://www.facebook.com/muzeumzbojnikow
www.muzeum-zbojnikow.pl

Nasze kino to atrakcja na najwyższym poziomie! Dla fanów 
kinowych ekscytacji to miejsce będzie spełnieniem marzeń 
o zatraceniu się w seansowym świecie kina. Zobaczycie tu 
film w efekcie 3D, ale również dimension, czyli 7D. Oglądający 
wyświetlany seans widz odczuwa zmysłami - zapach, powiew 
powietrza, temperaturę, wibracje, zmiany pozycji, dotyk. 
Kino 7D max to także niesamowite nagłośnienie, co jeszcze 
bardziej udziela się na odbiór tego, co widz widzi na kinowym 
ekranie. 
Dodatkowym efektem wzmacniającym są unowocześnione 
technicznie fotele – opcja poruszania fotelem do przodu i do 
tyłu, i na boki.

Kino 7D 
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Czynne codziennie od 10:00 do 21:00 
tel. 733 669 775 
Krupówki 81B, 34-500 Zakopane

Zobaczycie tu ponad 60 woskowych figur ze świata 
sportu, kina, polityki oraz księgi światowych rekordów 

Guinnessa.  A może spotkasz sportowca ? Piotr Żyła, 
Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk. Czy nasze postaci są 

podobne do tych „wielkich” Przyjdź i sprawdź.
 Odwiedźcie także nas Lustrzany Labirynt, który 

zbudowany został z  z kilkunastu luster! Zapewni 
Wam niesamowitą dawkę świetnej zabawy. Labirynt, 
z którego nie zawsze tak łatwo wyjść, ponieważ efekt 

odbić lustrzanych powoduje dezorientację.

Lustrzany LabiryntWystawa Figur Woskowych
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Krupówki EXPO 
Czynne codziennie od 10:00 do 22:00 

tel. 502 799 444 
Krupówki 60, 34-500 Zakopane


