
OFERTA DLA FIRM

IMpREzy FIRMOwE

w klimacie średniowiecza
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Firmowa rodzinka po pracy

oryginalna impreza dla pracowników na zamku w klimacie średniowiecza.

naSza oFerTa

Średniowieczna Warownia to bardzo klimatyczne miejsce, w któ-
rym każda impreza będzie niezapomniana. Zamek, ruchome smoki,  
średniowieczna osada, zbrojownia, komnata damy,  paintball laserowy  
w podziemiach i oczywiście średniowieczne zabawy. 

Organizujemy:
•	 imprezy firmowe
•	 pikniki rodzinne

•	 imprezy okolicznościowe

zapraSzamy do wSpÓŁpracy!

Skontaktuj się z nami
Stworzymy ofertę na miarę Twoich potrzeb.

e-mail: biuromwd@parkminiatur.com 
tel. +48 697 697 144



Specjalizujemy się w organizowaniu imprez tematycznie zwią-
zanych ze średniowieczem. Jesteśmy doświadczonym zespołem 
ludzi, którzy dopasowują scenariusz imprezy do wymagań zlece-
niodawcy. Jesteśmy kreatywni i elastyczni. Nasza praca to nasza 
pasja.

Do dyspozycji mamy:
- animatorów w klimatycznych strojach

- kameralną salę na zamku na 60 osób
- salę grillową na 30 osób

- drewniany zabudowany amfiteatr na 200 osób  
z zapleczem sanitarnym

- dziedziniec zamkowy o powierzchni 400 metrów kwadratowych
- rozległy zielony teren, doskonały do gier, zabaw i pikników

- miejsce na ognisko
- duży parking
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oSada średniowieczna 

poznaj tajniki średniowiecznego rzemiosła.

U kowala

Spróbujesz rozniecić ogień 
przy użyciu miechów, rozgrze-
jesz do czerwoności żelazo,  
a przy asyście i wskazówkach 
średniowiecznego rzemieślnika 
wykujesz serce dla ulubienicy.

U powroźnika

Kto by  przypuszcza ł ,  że 
wyrób powroza to ciężka  
i żmudna praca? I w dodat-
ku potrzeba więcej niż jednej 
pary rąk? Wspólny wysiłek 
się opłaci – powstanie pięk-
ny sznur, który dostaniecie  
na pamiątkę.   

U garncarza

Przekonaj się jaki z Ciebie był-
by garncarz. Rusz wyobraźnią 
i spróbuj ulepić misę, kubek, 
talerz. A może masz odwagę 
by zasiąść przy kole garncar-
skim?

U tkacza

T k a c z k i  p o k a ż ą  C i  j a k  
w średniowieczu tkano na 
bardach krajki – przepaski do 
sukienek. Sam spróbujesz je 
zrobić, co wcale nie jest takie 
skomplikowane. 
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aTrakcJe dla akTywnycH 

zasmakuj średniowiecznej rywalizacji.

Strzelanie z łuku

Nigdy nie miałeś w ręku łuku, 
a zawsze chciałeś poczuć się 
jak Robin Hood? Tutaj masz 
okazję sprawdzić celność swo-
jego oka i precyzyjność. To bę-
dzie strzał w dziesiątkę! 

zbrojownia  

i sala tortur 

Przekonaj się, ile waży miecz, 
przymierz rycerską zbroję  
i obejrzyj pokaz multimedial-
ny. W sali tortur możesz wczuć 
się w klimat średniowiecznego 
sposobu wymierzania kary. 

Bilard

W średniowieczu gra w bi-
lard nie była taka prosta jak 
obecnie – i miała nieco od-
mienne zasady. Dwie osoby 
muszą wykazać się nie lada 
zręcznością by bila toczy-
ła się po wyznaczonej trasie  
i nie wpadała do dziur.

laser arena

Takiej atrakcji jeszcze nie było. 
Laserowa bitwa w podziemiach 
warowni, pośród przyczajo-
nych smoków, uzbrojonych 
rycerzy i zamkowych murów.  
Rozegraj bitwę indywidualnie 
lub drużynowo.



BieSiada średniowieczna

integruj się w średniowiecznym stylu.

impreza BieSiadna

Zabawa na luzie. Mamy kilka propozycji – rozległy teren na świeżym 
powietrzu, przy ławach, pod parasolami lub kameralnie w sali grillo-
wej czy karczmie na dziedzińcu. Pyszne jedzenie z grilla, zimne piwo 
z pianką, ognisko i stylowa muzyka oraz szereg gier i zabaw średnio-
wiecznych prowadzonych przez grupę naszych animatorów. 

impreza STylowa

Proponujemy drewniany, zabudowany amfiteatr, stoły nakryte bia-
łymi obrusami, elegancki catering, stylowy wystrój wnętrza  
z obsługą kelnerską lub bufetem. 

6

Imprezy dostosowujemy do życzeń naszych klientów.  
Lubisz imprezy plenerowe, a może stylowe?  
Nasza oferta sprosta każdym wymaganiom.



Magiczne miejsce – cały świat w jednym miejscu, do zoba-
czenia w jeden dzień. Takie rzeczy możliwe tylko w Parku 
Miniatur. Obejrzysz Big Bena, parę chwil później staniesz 

pod Murem Chińskim czy Wieżą Eiffla, a na koniec poczu-
jesz się niesamowicie stając na Placu św. Piotra.

Poczuj się jak beztroskie dziecko, które lubi zaszaleć  
w wesołym miasteczku. Nasz lunapark to duże emocje!

Wysoka adrenalina na Piracie
Spływ Dziką Rzeką

Lodowisko w lecie
Pachnący Zielony labirynt

Kino 5D
Grobowiec Tutenchamona 

w egipskiej piramidzie
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pOLEcAMy

Także



warownia inwałd, ul. wadowicka 169, 34-120 inwałd

tel. 697 697 144 |  biuromwd@parkminiatur.com
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smoków, rycerzy, 

broni, c
zaszek, koni 

i w
alecznych 

postaci.

pole w
alki 

to system
 

labiryntow
ych 

korytarzy  

o pow
ierzchni 

450 m
2.


