Országosan egyedülálló attrakciók és élmények!
50 különböző gazdálkodási, természetismereti, hagyományőrző és kézműves program

Az élmények
hazája...

Hasznos helyek
1. Parkoló
2. Fogadóporta, ajándékbolt,
értékmegőrző
3. Tavi belépés
4. Étterem és fedett terasz
5. Mosdó, WC, pelenkázó
6. Gazdálkodási múzeum
7. Gyökérmezős tisztító
8. Társalgó, olvasósarok
9. “Fenntartható
Földgolyónkért” ház
10. Napelemek
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36. Lóistálló és kifutó
37. Kisállat-lak
38. Nyári legelők
39. Állatsimogató
40. Tehénistálló
41. Lovaglás*
(időjárás függvényében)
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Katica Porta
300 m
apartmanok
50-900 m

sportpályák

Tópart

Élmények völgye:
bemutatógazdaság, csúszdapark, étterem, lovagvár
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33. Trambulinok
34. Pontonhíd és kézikomp
35. Vízijárgányok
42. Kültéri csúszdapark
43. Vízipark
44. Rekeszépítő*
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szeptember 1-től március 12-ig:
kedd-péntek: 11-19 óráig
hétvégén és iskolai
szünetekben: 9-20 óráig
hétfő: csak előzetes
bejelentkezéssel
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március 13-tól augusztus 31-ig:
minden nap 9-20 óráig
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Élményt adó helyek
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Nyitva tartás
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Összhangban
a természettel
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*Külön díjas attrakciók

11. Óriás játszóés csúszdaház
12. Játszóház
13. Focibiliárd*
14. Gokartpálya kicsiknek
15. Gokartpálya nagyoknak
16. Lovagvár és hajítógép
17. Telibe-Találda
18. Kiütlek-ügyességi játék*
19. Akadálypálya
20. Játszóterep
21. Homokozók
22. Kiszolgált masinák parkja
23. Kemence
24. Fejőhely
25. Sövénylabirintus
26. Kézműves műhelyek,
szülinapos termek
27. Puhi Dühi, Kockasarok
28. Erdei kötélpálya és óriás
lecsúszók*
29. Focipályák
30. Ugrálódombok
31. Bolyongó labirintus
32. Luficsúzli*
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A Katica Tanyán csak olyan attrakciót fejlesztünk, amely nem fogyaszt energiát,
vagy ha igen, azt mi magunk termeljük meg megújuló forrásból!

Információ, helyfoglalás
info@katicatanya.hu www.katicatanya.hu
+36 (30) 411-6002
www.kalandpark.hu

Az Európai Unió
Környezetvédelmi Fődíj
2016-17 nyertese

Üdvözlünk a Katica Tanya Élményközpontban!
A Katica Tanyán 40 féle háziállatot, számos kültéri és beltéri játékot, 50 féle hagyományőrző, kézműves, gazdálkodással kapcsolatos és természetismereti programot találsz.
Ez egy működő gazdaság, ahol mindig történik valami, javasoljuk, járj-kelj figyelemmel. Ahhoz, hogy az itt töltött időd kellemesen teljen, arra kérünk,
tartsd be az alábbi szabályokat:
1.
A Katica Tanya nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére, a környezettudatos magatartás tudatosítására. Kérjük, soha, sehol ne szemetelj! Szelektív hulladékgyűjtőket
találsz számos helyen, kérjük, a hulladék típusától függően azt a megfelelő gyűjtőbe helyezd.
2.
Kérjük, hogy az Élményközpontban található valamennyi eszközre, játékra gondosan vigyázz. Sok energiát és figyelmet szentelünk az Élményközpont létrehozására
és folyamatos fejlesztésére, és szeretnénk, ha azt veled együtt még sokan mások is ugyanúgy élvezhetnék.
3.
Kérjük, hogy a csúszda- és játszóházban a korláttal körülvett területeken csak cipő nélkül, zokniban közlekedj. Az óriás csúszdák mind saját, mind az eszközök védelme
érdekében csak hosszúnadrágban és ruhával fedett háttal használhatók. A szivárvány csúszdán csak zsákkal, a piros és kék csúszdákon csak zsák nélkül csúszhatsz.
A felnőtt játszóba – a csúszdák végén létrával és mászótoronnyal közelíthető meg - 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak felnőtt kíséretében mehet.
4.
Az Élményközpont területén csak az arra kijelölt, szabadtéri helyeken dohányozhatsz. Ezek a helyek az alábbiak: az étterem teraszának a vége, a fogadóporta karám felőli
falnál és a tóparti fogadó melletti szabad terület. Minden dohányzásra kijelölt helyet tábla jelez. Számos helyen található gyúlékony anyag, ezért is vigyázni kell a tűzzel.
5.
Kérjük, az állatokat ne etesd emberi eledellel, ők ugyanis mást esznek: kukoricát, búzát, árpát és egyéb magokat, illetve zöld füvet és szénát. Amennyiben szeretnél részt
venni az állatok etetésében, kérjük, keresd munkatársunkat a bejáratnál.
6.
Ebben a működő gazdaságban mindig történik valami. Számos figyelmeztető tábla hívja fel a figyelmedet arra, hogy mit szabad és mit nem. Kérjük, tartsd be a felhívásokban foglaltakat!
7.
Kérjük, az állatokat soha ne bántsd. Ha a közeledbe jönnek, megsimogathatod őket.
8.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket mindig tartsák szemmel és ügyeljenek arra, hogy betartsák a feliratok felhívásait. Az Élményközpontot úgy alakítottuk ki, hogy megelőzzük a baleseteket, ám ehhez szükséges, hogy a szabályokat minden hozzánk látogató vendégünk betartsa.
9.
Ha állatokat simogattál, vagy a kezed piszkos lett, alaposan moss kezet. Számos helyen találsz vízcsapot.
10. Kérjük, hogy csak az „Ivóvíz” feliratú csapokból igyál. A „Nem ivóvíz” feliratú csapokat csak kézmosásra használd.
11. Kérjük, étkedet, italodat az étteremben, a teraszon, piknikpad vagy asztal mellett ülve fogyaszd, a csúszda- és játszóházban, szabad téren, játszóterületen,
illetve az istállók környékén ne egyél.
12. A Lovagvárban különösen ügyelj a feljáró lépcsőre. Elődeink így építették, ezért mi is őket követtük, mikor építettük a várat.
13. Felhívjuk figyelmedet, hogy minden játékot a saját felelősségedre próbálhatsz ki, az esetlegesen bekövetkező balesetekért és a feliratokon található útmutatás be nem
tartásából következő károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Kérjük, úgy érezd jól magad, hogy másokat közben nem zavarsz viselkedéseddel.
13+1. Ne feledd a Totódat kitöltve a totóládába dobni. Értékes nyereményekre tehetsz szert!
A Házirend betartásának célja, hogy MINDEN hozzánk látogató kedves Vendégünk jól érezze magát. A házirendben foglalt szabályok betartását a Katica Tanya munkatársai
folyamatosan ellenőrzik. A belépőjegy megváltásával egyidejűleg tudomásul veszed a házirendünket és hozzájárulsz annak betartásához.
Kívánunk neked kellemes időtöltést a Katica Tanyán. Ha bármit tapasztalsz, amit nem találsz helyénvalónak, vagy ahol úgy véled, hogy szolgáltatásaink szintjét javítani tudjuk,
kérjük a Fogadóportán található számítógépes véleménykérő rendszeren keresztül oszd meg velünk a véleményedet, észrevételeidet, vagy azt szóban jelezd munkatársunknak.
Együttműködésedet a Házirend betartásában ezúton is köszönjük: 								

A Katica Tanya munkatársai

