
Rabkoland – perła wśród parków rozrywki dla dzieci 

Rabkoland to istniejący od 1988 roku jeden z najpopularniejszych parków rozrywki dla dzieci w 

południowej części Polski. Mowa o miejscu niezwykłym, mogącym pochwalić się bogatą, bo liczącą około 35 

lat tradycją. Obiekt zlokalizowany w samym sercu malowniczej Rabki-Zdrój, wpisuje się w wyjątkową 

panoramę Podhala. Każdego roku kompleks jest otwarty od końca kwietnia do ostatniego dnia września, 

goszcząc w swych progach dzieci w wieku od 2 do 12 roku życia. 

Sześć stref tematycznych 

Rabkoland nie przykuwałby aż tak dużej uwagi, gdyby nie wyjątkowe atrakcje. Najmłodsi mogą 

zanurzyć się w krainie dobrej zabawy, korzystając z sześciu niezwykłych stref tematycznych na około 2 ha 

powierzchni. Jedną z nich jest Góralsko Dżungla, gdzie pierwsze skrzypce gra psotny Krokodyl Oskar. 

Wioska Wikingów to prawdziwy raj dla wielbicieli morskich przygód, w którym za sterami statku stoi 

odważny Sven Rudobrody. Rabkoland nie byłby sobą bez Strefy Cyrkowej, gdzie Klaun Mareczek potrafi 

zmalować… nie tylko portrety. Pamiętajmy także o Machinarium z wielkim wynalazcą Krucabombą i o 

Dolinie Trzmiela, gdzie wesoła bzycząca ferajna, wie co to radosna zabawa. 

Wisienką na torcie jest strefa, która powstała w 2022 roku – Farma Cioci Maryni. Tutaj „show” 

bezdyskusyjnie skradają Warzywne Wieże, lecz w zbliżającym się sezonie dużo zamieszania wywoła 

Ogródecek i Spiżarnia. To nowości. Z myślą o najmłodszych przygotowujemy podziemne pomieszczenie, do 

którego będzie można wejść samemu, a także z rodzicem lub opiekunem. Na dachu powstanie wspomniany 

ogródek z olbrzymimi warzywami i owocami! Całość stworzy miejsce edukacyjne, wypełnione dydaktycznymi 

tabliczki z opisami, nastawione na pobudzanie kreatywności. 

Blisko czterdzieści atrakcji 

W Rabkolandzie czeka na dzieci mnóstwo wyjątkowych atrakcji. Począwszy od karuzel i kolejek 

górskich, idąc przez samochodziki i łódeczki, kończąc na interaktywnych placach zabaw. Wielogodzinna 

rekreacja potrafi zmęczyć każdego. Gdy goście czują głód w brzuchu lub zwyczajnie chcą odpocząć, bez 

problemu mogą skorzystać z aż kilku punktów gastronomicznych. Na małych łasuchów i ich opiekunów 

czekają sycące obiady, drobne przekąski, lokalne smakołyki i mnóstwo słodkości. Co jest olbrzymim atutem 

Rabkolandu? Bezpieczeństwo! Dzięki temu, że park przeznaczony jest dla dzieci w określonym wieku, 

najmłodsi nie muszą bawić się pomiędzy grupami dużo starszych nastolatków. Zachęcamy również do 

odwiedzin obiektu przez osoby z niepełnosprawnością. Mamy dla nich obniżone ceny biletów oraz 

infrastrukturę ułatwiającą poruszanie się po kompleksie. 

 

 



Lokalny charakter miejsca 

Warto wspomnieć dwa słowa o wystroju parku, który jest inspirowany otoczeniem natury oraz lokalną 

tradycją. Zieleń, kwiaty i wiosenno-letnie kolory idealnie uzupełniają się z wytworem rodzimej kultury w 

postaci góralskich drewnianych ozdób czy ludowych ubrań naszych bohaterów. 

Rabkoland to nie tylko indywidualna lub grupowa zabawa, ale także wiele eventów tematycznych. 

Każdego roku w obiekcie odbywają się uwielbiane przez najmłodszych Mistrzostwa w Dojeniu Sztucznej 

Krowy czy inne cykliczne wydarzenia takie jak Dolina Trzmiela Tańczy oraz Dzień Dziecka. Nasi mali goście 

mogą u nas zorganizować swoje wymarzone urodziny czy wiele innych imprez. Serdecznie zachęcamy do 

publikacji tej wiadomości w Państwa mediach. Dziękujemy. 

 


