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i siłownie zewnętrzne
naturalną roślinnością.

ZOOM NATURY

otoczone

PARK REKREACJI
ZOOM NATURY TO:

Zapraszamy do organizacji konferencji,
imprez plenerowych, firmowych oraz
całodniowych pikników dla pracowników
i ich rodzin. Szczegółowy program
jak i scenariusz imprezy jest ustalany
indywidualnie z każdą grupą. Istnieje
możliwość wynajmu głównych atrakcji
(Exit Room, Park Linowy, Laboratoria
Wiedzy, Park Kreatywny) na wyłączność.
Jesteśmy w stanie zorganizować imprezę
rodzinną lub firmową do 700 osób.

Laboratoria Wiedzy, Park Linowy, Park
Kreatywny, Exit Room, Wypożyczalnia
sprzętów wodnych. To także przepiękna,
piaszczysta,
powydmowa
plaża
ciągnąca się na przestrzeni
500
metrów, Plac Energii z ekspozytorami
maszyn i podświetlanymi fontannami,
pasaże spacerowe, ścieżki rowerowe

Zoom
Natury
zdobył
najwyższe
wyróżnienie - 5 gwiazdek dla najlepszego
w Europie obiektu Leisure Architecture
i został laureatem w kategorii Edukacja
w edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7
Cudów Funduszy Europejskich”. W 2018
roku odwiedziło nas ok. 350 tysięcy osób,
Laboratoria Wiedzy -15 tysięcy osób, Park
Linowy – ponad 30 tysięcy osób.

to
ogromny
park
rekreacji
(o powierzchni ponad 10 ha)
położony nad Zalewem Janowskim
- centrum interaktywnej edukacji
i aktywnego wypoczynku.

2

PIKNIKI RODZINNE • IMPREZY FIRMOWE • KONFERENCJE • W ZOOMIE NATURY

NASZE ATRAKCJE:
PARK LINOWY

jeden z najlepszych w Polsce, z możliwością korzystania
przez osoby niepełnosprawne. Pięć tras o zróżnicowanym poziomie trudności dla dzieci i dorosłych oraz atrakcje Wieży Mocy: zjazd tyrolski nad taflą wody, Skok Power
Fun oraz Diabelskie Wahadło. Nowość! Trasa Junior dla
dzieci w wieku 8-13 lat.

ZOOM EXIT ROOM

gra akcji przeniesiona z wirtualnego świata do rzeczywistości. Dwa pokoje niezapomnianych wrażeń: „Szalone
lata 80.” oraz „Nawiedzona piwnica”.

NOWOŚĆ
LASEROWY PAINT-BALL

niezwykle pasjonująca gra wojenna bez użycia ekwiwalentu pocisku, a jedynie za pomocą wiązki podczerwieni.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO

kajaki, łodzie wiosłowe oraz rowery wodne z pokładem do
opalania się, przystań przy Zalewie o powierzchni 3,5 ha.

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę plażową, bullodromem, cztery tematyczne siłownie zewnętrzne (dla
kobiet, mężczyzn, dzieci i seniorów) oraz stoliki do gry
w szachy i warcaby.

PASAŻ SPACEROWY, PLAC ENERGII
z podświetlanymi nocą fontannami

ZOOMNATURY.PL
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LABORATORIA WIEDZY

cztery nowoczesne ekspozycje edukacyjne (Laboratorium „Zoom Natury”, „Runo Leśne”, „Awifauna i Troposfera”, „Energia i Recykling”), gdzie zwiedzający ma możliwość zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z zakresu:
przyrody, historii naturalnej, geologii, geografii i ekologii
poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.

WARSZTATY TEMATYCZNE

do wyboru: „Egzotyczne zwierzęta”, „Eksperymenty szalonego chemika”, „Warsztaty archeologiczne”.

Pokazy filmów w technologii 2 D i 3 D
możliwość organizacji prywatnego seansu filmowego
z wybranym repertuarem

GRY TERENOWE

aktywne zabawy w terenie łączące integrację ze współzawodnictwem.

PARK KREATYWNY

plac przeznaczony dla najmłodszych już od 3 roku życia
z mocą atrakcji: dmuchańce, gigantyczne klocki piankowe, indiańskie Tipi, huśtawki, namiot sferyczny, trampoliny oraz wiele innych.

PLAŻA

piękna piaszczysta plaża o długości 4800 m z kąpieliskiem.
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PUNKTY
GASTRONOMICZNE:
KAWIARENKA

szybkie dania (fast food), lody, kawa, herbata, piwo i inne napoje.

GRILL BAR

dania z grilla (kiełbasa, karkówka, szaszłyki), piwo.

GREEN BAR

dania obiadowe, sałatki, naleśniki i gofry.

KUCHNIA TERESKI

pierogi, flaki i inne dania regionalne.

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

klimatyczne ognisko w otoczeniu Lasów Janowskich

SPOTKANIA MUZYCZNE Z DJ-EM, KARAOKE
gwarantowana dobra zabawa przy wybranej muzyce

TANIE NOCLEGI

standard turystyczny - 100 miejsc noclegowych w systemie segmentowym, pokoje typu studio. (2-3 osobowe/1 łazienka na dwa pokoje), własna kuchnia z domowym jedzeniem, stołówka na 150 osób,
przestronna świetlica.

DODATKOWO

możliwość zorganizowania wypraw terenowych – samochody off
road, przejazdów pendzokami, rowery i gokarty oraz wizyty w Muzeum
Fotografii, (we współpracy z naszymi partnerami lokalnymi).
ZOOMNATURY.PL
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PROPOZYCJE TEMATYCZNE

AKTYWNIE

EXTREMALNY ZOOM NATURY
– pokonaj swoje fobie
•

Park Linowy z atrakcjami z Wieży Mocy

•

Laserowy Paint Ball

•

Exit Room

•

Warsztat “Egzotyczne zwierzęta”

•

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

•

Samochody terenowe – wersja ekstremalna
(opcjonalnie)

•

Możliwość przygotowania dań dla odważnych
(super ostrych, z różnych części świata)

FIRMOWA OLIMPIADA
W ZOOMIE NATURY
– wygraj walkę z czasem
•

Rozgrywki firmowe w zespołach w następujących dyscyplinach o Puchar Firmy:
−−
−−
−−
−−
−−
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piłka nożna
piłka siatkowa - plażowa
bullodrom
badminton,
szachy i warcaby

•

Laserowy Paintball

•

Gra terenowa

•

Zawody w przejściu Parku Linowego na czas

•

Zawody w jedzeniu na czas

•

Wyścigi kajakowe
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PROPOZYCJE TEMATYCZNE

RODZINNIE I ROZRYWKOWO
FAMILIADA
– PIKNIK RODZINNY
•
•
•
•
•
•

Zabawy integracyjne i warsztaty tematyczne dla dzieci na terenie Parku Rekreacji „Zoom Natury”
Park Linowy
Park Kreatywny
Gra terenowa
Laboratoria Wiedzy
Film 3D

SOBOTNI CHILLOUT
W ZOOMIE NATURY
•
•
•
•

Plażowanie – drinki na plaży
Maraton filmowy
Biesiada z karaoke
Laboratoria Wiedzy

ZABAWA, ZABAWA, ZABAWA
– poczuj w sobie dziecko
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiada rekreacyjna (wyścigi w workach,
przeciąganie liny, wyścigi na trzy nogi)
Exit Room
Park Kreatywny
Laboratoria Wiedzy
Gra terenowa
Park Linowy
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Laserowy Paintball

SMACZNIE, ZDROWO,
EKOLOGICZNIE I MUZYCZNIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyszne i zdrowe przekąski w Green Barze
Oprawa muzyczna (do wyboru: DJ, muzyka
na żywo, karaoke)
Trening na siłowniach zewnętrznych
Sporty wodne (kajaki, rowery wodne)
Park Linowy
Park Kreatywny
Laboratoria Wiedzy
Gry zespołowe – piłka nożna, siatkówka,
badminton, bullodrom, szachy i warcaby

ZOOMNATURY.PL
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PROPOZYCJE TEMATYCZNE

DLA DOROSŁYCH
ZOOMBIESIADA
•

Biesiada do białego rana przy przebojach Disco Polo i/lub karaoke

•

Ognisko integracyjne

•

Park Linowy

•

Laserowy Paint Ball

•

Exit Room

RETRO NA WYSPIE

18+ – impreza tylko

•

Potańcówka tematyczna
z wodzirejem

•

Impreza na Wyspie do białego rana
z możliwością nocowania

•

Exit Room

•

Park Linowy

•

„Koszmar z Zoomu Natury”
– gra towarzyska

•

Exit Room,

•

Nocowanie na Wyspie

•

Laserowy Paint Ball

•

Off – road - dla chętnych

– powrót do przeszłości

dla dorosłych

Do każdego pakietu zapewniamy bogatą ofertę gastronomiczną
do indywidualnego uzgodnienia.
Każda oferta może być modyfikowana w zależności od potrzeb klienta.
Opcjonalnie impreza 2-dniowa (sobota i niedziela do południa ze
śniadaniem oraz nocowaniem na Wyspie – do 90 osób).
UWAGA! Oferta organizacji pikników rodzinnych
oraz imprez firmowych ważna w soboty w miesiącach:
kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik.
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KONFERENCJE
ZAPEWNIAMY
•

profesjonalnie wyposażoną salę kinowo-konferencyjną, która pomieści 60 osób

•

doskonałą akustykę uzupełnioną projekcją 3D oraz nagłośnieniem 7.1

•

catering kawowy oraz obiadowy

PROGRAM NA PRZERWY
PODCZAS KONFERENCJI
(ok. 20 min.):
•

Tyrolka dla wszystkich

•

Mini gra terenowa

•

Drink z palemką w Kawiarence

•

Spotkanie z naszymi gadami

ZOOMNATURY.PL
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MAPA DOJAZDU

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela

Wyspa noclegi

Momoty
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Turyst

Park Rekreacji Zoom Natury
ul. Świerdzowa 41
23-300 Janów Lubelski
O 784 529 688
m biuro@zoomnatury.pl
G /zoomnatury.janow

www.zoomnatury.pl

nagroda european zoom.indd 1

2016-05-09 12:56:39

