PARK LINOWY "MAŁPI GAJ" K/ŻABIEŃCA
Żabieniec

INFORMACJE O OBIEKCIE
MAŁPI GAJ - UROCZYSKO ZIMNE DOŁY: Wyjeżdżamy w kierunku
Piaseczna i dalej na Górę Kalwarię. Z drogi nr 723 w miejscowości
Żabieniec skręcamy w prawo (na światłach). Jadąc cały czas
główną drogą po ok. 1 km skręcamy w lewo w nieutwardzoną
leśną drogę (kierunkowskaz “Uroczysko Zimne Doły”), która po ok
500 m doprowadzi nas do Małpiego Gaju.
MAŁPI GAJ - OŚRODEK WISŁA Wyjeżdżamy w kierunku Piaseczna
i dalej na Górę Kalwarię. Z drogi nr 723 za miejscowością Żabieniec
skręcamy w prawo na światłach na Zalesie Górne. Jadąc cały czas
główną drogą dojeżdżamy do Zalesia Górnego i tuż przed
przejazdem kolejowym skręcamy w prawo do Ośrodka Wisła. 100
metrów od parkingu spacerując w stronę jezior znajduje się Małpi
Gaj.
W Zalesiu Górnym w otoczeniu malowniczych lasów i jezior
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego działa unikalny park
przygody - Małpi Gaj, gwarantujący dobrą zabawę oraz
niezapomniane przeżycia i emocje.

ADRES

Żabieniec Uroczysko Zimne Doły
05-500 Piaseczno
TELEFON

kom. 503301745:
GODZINY OTWARCIA

Małpi Gaj w Ośrodku Wisła
czynny w weekendy, godz. 12.00
- 18.00.
Małpi Gaj w Zimnych Dołach
czynny w weekendy, godz. 12.00
- 18.00.
Poza weekendami park czynny
po wcześniejszej rezerwacji.
WWW

Projektując Małpi Gaj stworzyliśmy miejsce, w którym każdy
niezależnie od wieku i kondycji fizycznej znajdzie coś dla siebie.

http://www.malpigaj.com.p...

Specjalne programy tworzone w oparciu o infrastrukturę Małpiego
Gaju i zaplecza turystyczno - rekreacyjnego Zalesia Górnego to
propozycja na organizacje niezapomnianego pikniku firmowego,
spotkania integracyjnego czy weekendowego wypadu z rodziną lub
przyjaciółmi.

malpigaj@malpigaj.com.pl

E-MAIL

WSPÓŁRZĘDNE

52.0421840000, 21.0423300007
52° 2' 32'', 21° 2' 32''

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i programami.
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i programami.
Małpi Gaj - Ośrodek Wisła znajduje się w Zalesiu Górnym na terenie
Ośrodka Wisła. Jest to park zbudowany z myślą o najmłodszych.
Zapraszamy rodziców z dziećmi od 4 lat na spróbowanie tras
Małpiego Gaju. Ścieżka zawieszona jest na wysokości 2,5 metra
nad ziemią. Rodzice mogą towarzyszyć w pokonywaniu tras oraz
dbać o bezpieczne poruszanie się po przeprawach swoich dzieci.
Małpi Gaj - Zimne Doły obok Zalesia Górnego, przeznaczony jest
dla dzieci od 7 lat, dla młodzieży szkolenej oraz dla dorosłych.
Trasa zawieszona na wysokości 6 metrów oraz różne stopnie
trudności sprawiają, że każdy znajdzie tu coć dla siebie. Trasa dla
dzieci składa się z 15 zróżnicowanych przepraw linowych.
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Media

Lokalizacja

W pobliżu
Stajnia Equus w
Żabieńcu
Aktywne miejsca

1.46
km

Pasieka "Miody Domańskich", Tomasz
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Domański
Zaplanuj

3.5
km

Muzeum Bajek, Baśni i
Opowieści
Dla dzieci

3.57
km

Basen GOSiR w Piasecznie
Aktywne miejsca

4.47
km

Pallotyńskie Centrum Animacji
Misyjnej
Zaplanuj

4.97
km
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