
Oferta dla grup zorganizowanych



O Rabkolandzie 

W Rabkolandzie znajdziecie 34 główne

atrakcje, a oprócz nich – różne niespodzianki.

Czekają karuzele, rollercoastery, pociągi i place

zabaw, które nie tylko stanowią fantastyczną

rozrywkę, ale też stymulują rozwój

psychomotoryczny.
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Dzięki Wielkiemu Zaginaczowi Czasoprzestrzeni,

powstała radosna kraina, w której miesza się… cały świat!

Podczas wizyty w Rabkolandzie spotkacie wszystkich bohaterów.

Krucabomba, owieczki iRenki, klaun Mareczek, krokodyl Oskar i reszta

przyjaciół czekają na Was, by pobawić się z Wami, zrobić sobie wspólne

zdjęcie, a może nagrać wspólny film na TikToka?"



O Rabkolandzie 

Zabawa bez limitu Atrakcje dla dzieci 2-12 Pełne bezpieczeństwo Darmowy poczęstunek
dla opiekunów

Place zabaw

Bezpłatny parking
dla autokarów 

Zajęcia edukacyjneKaruzele Rollercoastery Posiłki na miejscu Sklep z pamiątkami 3

Zajęcia zgodne
z podstawą

programową



5 stref tematycznych

Do Machinarium zaprasza szalony 

ko n s t r u kt o r  K r u c a b o m b a .

Wraz z owieczkami iRenkami 

wyczarował piękne, klasyczne 

karuzele i inne atrakcje, które 

porwą Was do magicznego świata!

Strefa cyrkowa to jedyne miejsce 

na świecie, gdzie zobaczycie 

pokazy sztuczek zwierząt… bez 

żywych zwierząt! Klaun Mareczek 

za b i e r z e  Wa s  d o  s woj e g o 

magicznego, cyrkowego świata, 

gdzie nawet dom stanął na głowie! 

Gdy Krucabomba stworzył Wielki 

Zaginacz Czasoprzestrzeni ,

w wyniku wielkiego „bum!” Podhale 

wymieszało się z egzotyczną 

dżunglą… Czy góralskie Skałuchy 

d o g a d aj ą  s i ę  z  k ro ko dy l e m 

Oskarem? Dowiecie się w Góralskiej

Dżungli.4



5 stref tematycznych

W Wiosce Wikingów, średniowiecznych wojów 

ze Skandynawii, czekają same dzikie przygody. 

Morskie wyprawy łodzią przy dziesięciu w skali 

Beauforta to tylko początek atrakcji, na które 

zaprasza dzielny Sven Rudobrody! 

Dolina Trzmiela - królestwo przyjaznych 

robaczków, stworzone dla najmłodszych gości! 

Pan Trzmiel i jego przyjaciele zapraszają do 

mikrokosmosu pełnego kwiatów i zieleni,

z atrakcjami dla maluszków. 
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Farma
Cioci Maryni

FarmaFarma
Cioci MaryniCioci Maryni

Farma
Cioci Maryni

NOWA STREFALATO 2022



Zajęcia edukacyjne 

W czasie wizyty w Rabkolandzie możecie zrealizować jeden z kilku 

scenariuszy, zawsze dopasowany do podstawy programowej i wieku 

uczestników. Zajęcia w Rabkolandzie kreatywnie rozwijają różne 

kompetencje ucznia, podając mu wartościową wiedzę w sprzyjających 

jego uwadze warunkach. Kształtują pozytywny stosunek dziecka

do świata i innych ludzi, ucząc uniwersalnych relacji z otaczającą go 

rzeczywistością – z przyrodą, nauką, techniką, kulturą. Pomagają także 

wykształcić pozytywne, prozdrowotne nawyki.
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Rabkoland to nie tylko doskonała zabawa bez limitu! Bawimy i uczymy,

w dodatku zgodnie z podstawą programową. Programy edukacyjne 

Rabkolandu to nauka przez zabawę!



Młodzi uczestnicy poznają rodzaje teatru i przygotowują się

do bycia świadomymi odbiorcami kultury. Zajęcia pobudzające 

kreatywność i integrujące grupę: kończą się spektaklem,

w którym wszyscy są aktorami! Każde dziecko otrzymuje na 

zakończenie specjalny dyplom.

Teatralny Rabkoland

Krucabomba: zostań małym wynalazcą

Jak żyli wikingowie?

Poznajcie historię szalonego wynalazcy Krucabomby i jego 

zabawnych pomocników, jakimi są Owce iRenki. Zajęcia odbywają 

się na terenie całego parku, z naciskiem na pracownię naukowca, 

czyli Machinarium. Są kreatywną formą zabawy i rozbudzą

w każdym uczniu Małego Wynalazcę! Podczas tych warsztatów 

każdy uczestnik otrzymuje książeczkę "Jak powstał 

Rabkoland" oraz stworzoną przez siebie zabawkę.

Poznajemy życie dzielnych wikingów – odkrywców, którzy 

rządzili średniowieczną Skandynawią. Codzienne życie, stroje, 

topory i zbroje, ale też aktywności fizyczne, które czyniły z nich 

mocarnych wojowników! Na zakończenie każde dziecko otrzyma 

dyplom.

Zajęcia edukacyjne 
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45 minut.

+PREZENT

30 minut.

30 minut.



Cennik dla grup zorganizowanych - minimum 15 osób

8
Rezerwacji dokonujemy telefonicznie lub mailowo 

a podane powyżej dane kontaktowe.1
Podaj dane na jakie zostanie zapisana grupa:

nazwa/szkoła/instytuacja, NIP, imię i nazwisko

organizatora wycieczki wraz z numerem kontaktowym.
2

Instrukcja dokonania rezerwacji

Obsługujemy tylko grupy, które zgłosiły swój przyjazd telefonicznie lub mailowo najpóźniej jeden

dzień, przed datą przyjazdu.

1 opiekun na 10 uczestników - GRATIS!

Każdy opiekun grupy dostaje od nas voucher na kwotę 25zł do wykorzystania w gastronomii

na terenie parku

Każdemu dzielnemu kierowcy autokaru przysługuje voucher na kwotę 25zł

do wykorzystania w gastronomii na terenie parku

Bilet no-limit + lekcja w parku rozrywki 

Jak żyli Wikingowie lub Teatralny Rabkoland*

Bilet no-limit Całodniowa zabawa w parku

Bilet no-limit +  WARSZTATY 
Krucabomba! Zostań małym wynalazcą*
Podczas tych warsztatów każdy uczestnik otrzymuje książeczkę

"Jak powstał Rabkoland" oraz stworzoną przez siebie zabawkę.

39 zł / osoba

55 zł / osoba

59 zł / osoba

30 minut

Podczas tych zajęć każdy uczestnik otrzymuje dyplom.

+PREZENT45 minut

+DYPLOM



Oferta Restauracji

Określ liczbę uczestników oraz opiekunów3 Wybierz pakiet oraz rodzaj i ilość posiłków4 9

Możecie Państwo zamówić jednakowy posiłek dla wszystkich lub rozdać

dzieciom vouchery na posiłki do wykorzystania samodzielnie,

w dowolnym czasie w ciągu dnia.

FILET Z KURCZAKA + ziemniaki + surówka + napój 21 zł

NUGGETSY / POLĘDWICZKI + frytki + surówka + napój 18 zł

MAKARON Z MUSEM TRUSKAWKOWYM + napój 13 zł

ZUPA POMIDOROWA 7 zł

PALUSZKI RYBNE + ziemniaki + surówka + napój 20 zł

Smacznego :)

OBIADY

Obiady dla grup serwowane od poniedziałku do piątku.



O Rabce
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Korzystny 

dla zdrowia mikroklimat, 

bogate zasoby wód mineralnych,

a do tego niezapomniane pejzaże Beskidów 

Zachodnich – to wszystko sprawia, że Rabka-Zdrój 

staje się wymarzonym miejscem na krótką wycieczkę. 

Szczególnie dla miłośników gór, niekoniecznie z doskonałą 

kondycją – na pobliskie szczyty prowadzą szlaki wprost

z centrum miasta. 

Tę żn ie 

z d r oj o w e  c z y 

malowniczy park, w którym 

p ł u ca  o ddyc h aj ą  n a p rawd ę 

czystym powietrzem są otwarte cały 

czas i dostępne za darmo dla 

każdego odwiedzającego.

Park zdrojowy

Tężnia solankowa

Liczne szlaki turystyczne

fot.: Jan Ciepliński

fot.: Piotr Kuczaj
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Kopalnia Soli w Bochnii *

Teatr Rabcio

Muzeum Górali i Zbójników

Skansen taboru Kolejowego w Chabówce

Polski Pomnik Historii, wpisany na listę UNESCO. Wydobycie soli 

zaczęto tam prawie 800 lat temu, a zakończono dopiero w 1990! 

To nie tylko niesamowite miejsce, ale także źródło pasjonujących 

opowieści o zamierzchłych czasach państwa polskiego.

Wiele lat temu, tuż po wojnie, Teatr „Rabcio” powstał, by rozweselić 

nieco chore na gruźlicę dzieci, przebywające w okolicznych 

sanatoriach. Dziś „Rabcio” w nowej siedzibie (2019) cieszy 

wszystkich, a jego przedstawienie na pewno Was zachwyci!

Pełne zabytków, a jednak nowoczesne i interaktywne muzeum, 

gdzie odkryjecie prawdziwie zbójeckie tajemnice! Tylko tu 

możecie nauczyć się, jak ugniatać kapustę, i w ciekawy sposób 

poznać historię polskich górali.

Największy w Polsce skansen tego typu, gdzie możecie nie tylko 

obejrzeć stare pojazdy, ale także przejechać się retro 

pociągiem. Na kilku torach urządzono ekspozycję wycofanych

z ruchu parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych, 

wagonów i innego taboru jeżdżącego po szynach.

Atrakcje w okolicy

*Zwiedzanie kopalni + pakiet NO LIMIT w Rabkolandzie - 60 zł

teatr.rabcio.pl

chataartystyczna.wixsite.com/muzeumzbojnikow

skansenchabowka.pl/

kopalnia-bochnia.pl

fot.: Piotr Kuczaj



Jordanów

Zakopane

Kraków

Mszana Dolna

Nowy Targ

Spytkowice

Skawina

Wieliczka

Myślenice

28

52

42

Rabka-Zdrój

E 40

E 77

Białka Tatrzańska

Bukowina TatrzańskaPoronin

Zawoja

Bezpłatny parking
dla autokarów 

obserwuj nas na

Odległości do Rabki z innych miejscowości:

Kraków

69 km
Zakopane

43 km
Nowy Sącz

70 km
Wadowice

55 km
Nowy Targ

22 km

+48 533 763 800Rynek bn, 34-700 Rabka Zdrój www.rabkoland.plgrupy@rabkoland.pl

60 min. 45 min. 1 godz. 05 min. 55 min. 20 min.
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