Związek Zawodowy KADRA Solidarność 80 w Jastrzębiu-Zdroju

ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ w dniu 2.VII.2018r.:

ENERGYLANDIA
Nasze atrakcje charakteryzujące się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i scenografią - 3 strefy:Dla
najmłodszych „Bajkolandia”, dzieci korzystając między innymi z klasycznej, pięknej wiedeńskiej karuzeli
„Sissi”, mini spływu wodnego „Wyspa skarbów” czy kolejek „Jeep Safari” lub „Kraina krasnali”.Familijna, całe
rodziny spędzają niezapomniane chwile na największych w Polsce RollerCoasteach (Energuś oraz Dragon),
atrakcje wodne, na przykład płynąc łódkami i biorąc udział w bitwie wodnej.Ekstremalna-wysoka adrenalina!
RollerCoasterMayan, czy Viking dostarczają dreszczyku emocji! Podobnie jest w przypadku wielkiej obrotowej
ławki „Apocalipto” czy potężnego wahadła „Aztek Swing”.Podkreślamy, że przedstawione powyżej propozycje
atrakcji Energylandii to tylko namiastka tego, co można spotkać u Nas na miejscu. Warto dodać, że wszystkie
urządzenia są zupełnie nowe i posiadają stosowne atesty, dzięki czemu wyróżniają się najwyższymi standardami i
normami bezpieczeństwa.
Goście, którzy poczują zmęczenie znajdą w Naszym Parku także miejsce na odpoczynek i regeneracje sił. Do
dyspozycji oddajemy 12 punktów gastronomicznych, inne kuchnie oraz inne przysmaki. Nasi goście mogą
skosztować pysznej ryby w „Tawernie”, pizzy w „Don Energio” czy frytek na mnóstwo sposobów. Amatorzy
Fast-foodów znajdą u nas posiłki z „Azteka Kebab” czy dań z „Ociekających Kurczaków”. Jednak największym
punktem gastronomicznym jest restauracja „Scandinavia” położona w centralnej części Parku nieopodal
„Bajkolandii”. Można w niej zjeść zarówno pyszne zupy, dania obiadowe, ale także desery! Amatorzy słodkości
muszą odwiedzić naleśnikarnię i cukiernie, gdzie można zjeść rozpływające się w ustach gofry, lody i czekoladę.

Cena:70 zł / dorosły, 40 zł/ dzieci do 18 lat,30 zł dzieci do 3 lat
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW,pilot, UBEZPIECZENIE AXA,
- wstęp do Parku RozrywkiENERGYLANDIA,
- talon - voucher o wartości 20 zł / os na dowolne zakupy ( obiad, napoje, zabawki, ….. ),
UWAGA: wstęp do Parku Rozrywki i talon - voucher w cenie wycieczki.
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie, ponadto może być modyfikowany na miejscu na wniosek
grupy w ramach realnych możliwości wykonania wycieczki.

WYJAZD z KWK „ JASTRZĘBIE „ o godzinie 9:00. Powrót około godziny 19:00 – 21:00.

Zapisy od dnia 23 kwietnia 2018r. w biurze związku.

