Všechny důležité informace v jednom přehledu!

Srdečně vítejte v
inMotion PARKu Steinberg am See
Směrem nahoru – nechejte se nadchnout a rozpohybovat!
Čeká Vás zde největší schůdná zážitková dřevěná koule na světě, která je 40 metrů vysoká. Tento vícegenerační park –
dobrodružství pro malé i velké - nabízí mimořádné světy pohybu, zážitků z přírody a odpočinku na jednom místě – v úžasné
scenérii největšího jezera ve východním Bavorsku.
Na dalších stranách najdete vše důležité pro Vaši návštěvu a příjezd – přehledně a k vytištění!

Zážitková dřevěná koule
Na zážitkové dřevěné kouli toho můžete hodně zažít a vidět:
» 700 metrů stoupání na kouli s bezbariérovým sklonem 6%
» Více než 30 volitelných zážitkových a pohybových stanic, mj. k posílení fyzické koordinace, fitness a rovnováhy
» Zajímavé informace o planetě Zemi
» Dobrodružný visutý most ve výšce 25 metrů
» Fantastický panoramatický výhled z výhledové plošiny ve výšce 40 metrů
» Rychlá zkratka na cestě dolů přes obří skluzavku

Venkovní prostory
Také veřejně přístupná část toho může hodně nabídnout:
» Dobrodružná dětská hřiště s vyjímečným vybavením, jako např. 6 metrů vysoké orlí hnízdo, skvělá loď jako
pískoviště
» Četné množství relaxačních a rekreačních zón s pohodlnými léhátky
» Vystavené objekty z dubu umělce Williho Lea Hengge k obdivování i použití
» Vtipný Fotospot pro Vaši osobní upomínkovou fotku ze zážitkové dřevěné koule
» Fantastická poloha přímo u Steinbergského jezera s přístupem do vody
» V bezsprostřední blízkosti se nachází WakeBoard, dobrodružné golfové hřiště, stezka kolem jezera, StandUp
Paddeling a mnoho dalšího.

Gastronomie „Pohostinství u koule“
O uspokojení chuťových pohárků je také velmi dobře postaráno:
» Pestrá nabídka jídel a nápojů z regionální a kreativní kuchyně
» Vhodné pro rodiny s dětmi, k dispozici vysoké dětské židle, mikrovlná trouba, stoličky u umyvadel, přebalovací
pult, široké průchody mezi místnostmi, možnosti k odstavení kočárků, rodinné dny, atd.
» Restaurace je samoobslužná
» Útulný interiér a velká terasa u jezera s velkým množstvím míst k sezení
» Indoorové dětské hřiště s boulderingovou stěnou, čtecí a malovací koutek
» Obchod s regionálními a udržitelnými produkty
» Ideální místo také pro Vaši příští oslavu narozenin

Rámcový program
Velká nabídka pravidelných akcí:
» Dětský program s dohledem
» Sezónní akce
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Vstupné (včetně DPH) – Denní vstupné
Vstupné platí pro výstup na dřevěnou kouli včetně použití pohybových stanic. U nás můžete platit v hotovosti s kreditní
nebo debetní kartou. Poslední vstup je umožněn hodinu před západem slunce. Přístup do restaurace a venkovních
prostor je volně přístupný a bez poplatku.

Dospělí

10,90 €

Děti (6 až 14 let)

7,50 €

Děti (3 až 5 let)

4,90 €

Rodinná vstupenka • 2 dospělí a až 3 vlastní děti/vnoučata do 14 let

28,90 €

Snížená cena* • školáci (nad 15 let), studenti, důchodci, lidé se zdravotním postižením (od 60%)

8,90 €

Skupinová vstupenka – dospělí • od 10 osob • Cena za osobu

8,50 €

Skupinová vstupenka – děti a snížené vstupné* • od 10 osob • Cena za osobu

6,90 €

* Platí pouze po předložení průkazu. Prosím předložte tento průkaz bez vyžádání na pokladně.

Otevírací doba zážitkové dřevené koule*
Leden až prosinec .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denně od 9:30 hod
Zážitková dřevená koule je otevřena denně až do západu slunce, poslední vstup je umožněn 1
hodinu předtím. Průměrná doba pobytu na kouli se pohybuje mezi 1,5 až 2,5 hod.

Otevírací doba Gastronomie*
červen
Pondělí a neděle

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09.30–21.30 hod

Upozornění: Rezervace v restauraci jsou přijímány pouze od 30 osob. Uvnitř je k dispozici 140 míst a 180 míst je venku
na terase. Pokud máte v plánu přijít s větší skupinou, rádi bychom Vás požádali o zaslání krátkého e-mailu na adresu
info@dieholzkugel.de se všemi relevantními informacemi jako je počet osob, datum, čas a zvláštní požadavky.
Obratem Vás budeme kontaktovat!
* 24. prosince je zážitková dřevená koule i pohostinství zavřeno.

Adresa
inMotion PARK Seenland GmbH
In der Oder 7
92449 Steinberg am See

Kontakt
informace na telefonu: 09431 798 65 16
info@dieholzkugel.de
www.dieholzkugel.de
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Příjezd a parkování pro osobní auta
Najdete nás v bezprostřední blízkosti dálnice A93 mezi Hofem a Regensburgem u výjezdu 34 Schwandorf-Süd/Steinberg am See. Odtud je už
rekreační areál dobře označen.
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Příjezd a parkování pro autobusy
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Jsou zde 3 parkoviště pro autobusy a možnost pohodlného nástupu a výstupu cestujicích ve směru jízdy. Další autobusová
parkovací místa jsou na výžádání k dispozici.

Strana 3 z 4

Instrukce & FAQs
Když nás navštívíte, vezměte prosím pár následujících bodů na vědomí, abyste si mohli Váš pobyt plně užít.

» Přímo vedle inMotion PARKu

jsou 2 velká parkoviště. Tady je místo pro 300 osobních aut a 3 autobusy.
Vezměte prosím na vědomí, že tato parkoviště jsou spravována obcí a parkovací místa jsou zpoplatněna.

» Pro vlastní bezpečnost a volný pohyb na stanicích nechte velké batohy a tašky nejlépe v autě. Nebezpečné a
špičaté předměty jako skleněné láhve, deštníky a kapesní nože nejsou na zážitkové dřevěné kouli povoleny.

» Průměrná délka pobytu na zážitkové kouli je 1,5 až 2,5 hodiny.
» Kouření je v placeném prostoru přísně zakázáno.
» Zvířata nejsou v placené zóně bohužel povolena. Pro Vaše čtyřnohé miláčky jsou vlevo od zážitkové koule k
dispozici klece pro psy.

» V restauraci jsou hodní psi povoleni. Prosíme ale, aby Váš pes nevstupoval do samoobslužné části, ale zůstal
u stolu.

» Pokud chcete k sestupu z koule použít skluzavku, vyzvedněte si na pokladně klouzací koberec.
Bez tohoto koberce nebude možné skluzavku použít.

» Skluzavka je povolena pro každého od 6 let a/nebo velikosti 1,30 m. Na jeden klouzací koberec je povolena
jedna osoba. Přesné pokyny naleznete na první plošině u vstupu na skluzavku.

» Poslední vstup do uzavřené zóny je 1 hodinu před zavírací dobou. Východ je otevřen neomezeně.
» Volný přístup do restaurace a na dětská hřiště je k dispozici všem během otevíracích hodin.
» Protože by měl být zážitovký park otevřen pro všechny, je pro 1 doprovodnou osobu osoby s postižením a
označením „B“ v průkazu totožnosti vstup zdarma.

» Zážitková koule je bezbariérová, tzn. s invalidním vozíkem nebo kočárkem můžete vyhlídkovou plošinu
snadno zvládnout. K dispozici jsou invalidní vozíky nebo rolátory k zapůjčení.

» Zážitková dřevená koule je venkovní atrakcí, a proto závislá na počasí. Ti, co jsou odolní vůči počasí, mohou
samozřejmě navštívit kouli i za deště.

» Uzavření nebo omezení kvůli počasí jsou možné z bezpečnostních důvodů kdykoliv. Silný vítr ani sněžení
neumožňují vstup na kouli. Prosíme o pochopení a věnujte pozornost aktuálním informacím na webových
stránkách www.dieholzkugel.de!

» V zážitkovém parku platí všeobecné předpisy uživatelů.
Přejeme Vám příjemnou cestu a spoustu zábavy v inMotion PARKu Steinberg am See.
Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Změna vyhrazena / stav k březnu 2019
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