Oferta Eventowa Candy Park Rzgów
dla firm i grup zorganizowanych.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się
z wyjątkową ofertą Eventową Candy Park Rzgów.
Szukacie idealnego miejsca do organizacji rodzinnego pikniku?
Czy macie już dość sztampowych i przewidywalnych spotkań integracyjnych?
Czy chcecie zapewnić swoim pracownikom
i ich bliskim niezapomnianą rodzinną atrakcję?
A może po prostu szukacie miejsca,
gdzie można się dobrze bawić?
Czas na niezapomniany Event w Candy Park Rzgów,
nowo otwartym parku rozrywki dla dzieci!

Wyobraźcie sobie 2000 m2
wypełnionych gigantycznymi
kolorowymi dmuchańcami, takimi jak:
•
•
•
•
•
•

2 giga-tory przeszkód
mega-labirynt
basen z kuleczkami
8 metrowa zjeżdżalnia
strefa dla najmłodszych
zakręcona karuzela!

Do tego dodajmy kawiarnię Candy Cafe
z wyśmienitą kawą, ogromnym wyborem pysznych
ciast, lodami rzemieślniczymi i domowej roboty
cukierkami.

candypark.pl

to zupełnie nowe miejsce
na rozrywkowej mapie
województwa łódzkiego, które
zapewni wszystkim uczestnikom moc
niesamowitych emocji.

candypark.pl

Candy Park zapewnia atrakcje, jakich jeszcze nie było - pozwól swojemu dziecku przenieść się w zupełnie nową
rzeczywistość zabawy. Doskonałą rozrywkę dla dzieci gwarantują kolorowe atrakcje sięgające ponad 8 metrów wysokości,
a długości nawet 19 metrów.
Candy Park to bezpieczna przestrzeń do zabawy dla dzieci i odpoczynku dla rodziców.
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Sztandarowym punktem naszej oferty
są Candy Warsztaty, czyli warsztaty

„Jak powstają cukierki?”

Podczas zajęć uczestnicy na własne
oczy przekonają się jak powstają
ich ulubione łakocie! Wiemy, że
nauka może mieć słodki wymiar,
podczas Candy Warsztatów pokażemy
jak mieszać słodką i gorącą masę
karmelkową z naturalnymi barwnikami,
by uzyskać odpowiednią konsystencję.
Oczywiście po teorii przyjdzie czas na
praktykę – każdy uczestnik będzie
mógł samodzielnie wykonać
własnego kolorowego lizaka!
Candy Warsztaty trwają
około 30 – 45 minut.

candypark.pl

W ramach Eventowej oferty Candy
Park oferujemy nielimitowany
dostęp do wszystkich dmuchanych
atrakcji dla dzieci, oraz przestronną
kawiarnię i specjalne salki dla
rodziców i opiekunów - dzięki temu
Państwa Klienci i Współpracownicy
będą mogli spędzić rodzinny
dzień pełen zabawy i radości,
jednocześnie integrując się z innymi

candypark.pl

współpracownikami.

Imprezy tematyczne
W Candy Park wiemy, jak ważna jest różnorodność, dlatego specjalnie z myślą o najlepszej zabawie oferujemy niesamowite imprezy
tematyczne! W ramach Candy Kalendarza przewidziano świętowanie takich wydarzeń jak Spotkanie Wielkanocne, Dzień Dziecka,
Piknik Rodzinny, Halloween czy Mikołajki – do każdego cyklicznego wydarzenia dobraliśmy pasujące charakterem dodatkowe
atrakcje, takie jak malowanie twarzy, piniata, taneczna zabawa na scenie Candy Disco, pokaz iluzjonisty czy balonowe show.
W ramach cyklicznych wydarzeń oferujemy specjalne Candy Warsztaty z dedykowanym motywem przewodnim,
takim jak świąteczne cukierki czy wiosenne lizaki.

candypark.pl

Candy Park to park rozrywki
gwarantujący doskonałą zabawę na
gigantycznych dmuchanych atrakcjach!
To idealne miejsce by spędzić aktywne
i pełne radości chwile w rodzinnym
gronie!

Bony podarunkowe

Serdecznie zachęcamy do zakupu Bonu
Podarunkowego. To świetna alternatywa na
prezent dla dzieci współpracowników
w Państwa Firmie.
Umożliwia on jednorazowe wejście dziecka
wraz z opiekunem na teren naszego parku
czynnego 7 dni w tygodniu, także
w niedziele niehandlowe.
Zapewnia dobrą zabawę i uśmiech dziecka.

candypark.pl

Candy Park zlokalizowany jest
na terenie Miasta Mody PTAK,
u zbiegu autostrady A1 z drogą
ekspresową S8.
Do dyspozycji naszych Gości pozostaje
ogromny parking, na którym zaparkować
mogą zarówno autokary jak i auta osobowe.
Adres:
ul. Żeromskiego 6,
95-030 Rzgów
Budynek przy Ptak Outlet.

candypark.pl

Zobacz video
Wymagane połączenie z internetem.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Candy Park
dostępną na stronie internetowej www.candypark.pl,
w razie wszelkich pytań zapraszamy
do kontaktu:

518 621 121
biuro@candypark.pl

Do zobaczenia w Candy Park!
Oferta zawarta w prezentacji jest ważna do odwołania. Oferta w całości lub fragmentach i informacje w niej zawarte, a także przedstawione pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich
i prawach pokrewnych są własnością Candy Park Sp. z o.o. S. K. A. Oferta ani żadna z jej części nie możebyć w żaden sposób kopiowana ani powielana bez uprzedniej zgody
Candy Park Sp. z o.o. S. K. A., która zachowuje właśność wszystkich wstępnych prac projektowych oraz koncepcji, pomysłów i rozwiązanań zawartych w prezentacji.

