PARK LINOWY "POD PALMAMI" W
PĘCŁAWIU
Pęcław
INFORMACJE O OBIEKCIE
Obiekt powstał w malowniczym miejscu, w otoczeniu przepięknych
lasów i sadów jabłkowych w odległości zaledwie 5 km od koryta
rzeki Wisły.
Obiekt położony jest w odległości 3 km od Góry Kalwarii, 35 km od
ścisłego centrum Warszawy, 20 km od lotniska im. Fryderyka
Chopina na Warszawskim Okęciu.
Park linowy "Pod palmami" w Pęcławiu to wspaniałe miejsce
aktywnego, bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz
możliwość przeżycia fascynującej i świetnej zabawy.
Wśród oferowanych atrakcji i możliwości wypoczynku każdy
znajdzie coś dla siebie. Dzieci, dorośli i osoby starsze,
wysportowani, łaknący adrenaliny, jak i ci, którzy chcą się po prostu
zrelaksować – wszyscy znajdą dogodną dla siebie formę
wypoczynku. W parku są do dyspozycji trzy trasy o różnym stopniu
trudności.
Spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, więc bez zbędnego
ryzyka, pod opieką doświadczonych instruktorów przeżyjecie
niezapomnianą przygodę. Przejście trasą linową rozwija nie tylko
sprawność fizyczną, ale pozwala także zmierzyć się ze swoimi
słabościami i uwierzyć we własne siły. Ma również niezastąpione
działanie integracyjne dla grup i rodzin. Dla młodszych jest plac
zabaw i wioska indiańska. Dysponują pełnowymiarowym boiskiem
do piłki nożnej. Polecają także skorzystanie z naszej oferty
gastronomicznej w kawiarni na tarasie z widokiem na park, w
restauracji lub w altance przy grillu. Zabierzcie dzieci, rodzinę,
przyjaciół i zaszalejcie z nami, pod palmami!
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Park czynny tylko w weekendy i
święta od godz. 10:00.
Ostatniego klienta wpuszczamy
na trasę do godz. 19:00
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W pobliżu
Zamek Książąt Mazowieckich w
Czersku
Polecane miejsca

3.88
km

Stadion Miejski w Górze
Kalwarii
Pozostałe

4.4
km

Hala OSiR Góra
Kalwaria
Pozostałe

5.43
km

Ośrodek Kultury w Górze
Kalwarii
Dla dzieci

5.49
km

Kino
"Uciecha"
Dla dzieci

5.89
km

Basen kryty w Górze Kalwarii
Baseny

6.24
km
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