Z jam
stv
za so om
nce

Dragi gostje!
Dobrodošli v 1. koroškem pustolovskem parku!
Kaj vam ponujamo?
Gre za posebno ponudbo. Pustolovski park
in obmorsko letovišče sta pripravljena za
raziskovanje. Čakajo vas številne atrakcije,
kot so navtični tobogan, velikanski tobogan
in misija Mars. Tu ni „ali - ali“, temveč „oboje
- in“. Z eno vstopnino lahko brezplačno uporabljate vse igre in vožnje. Med kopališčem
in parkom lahko poljubno pogosto preklapljate. Ne glede na to, ali se želite voziti s
pedalini, skakati na trampolinu ali se z otroki
igrati z bagrom - vse je pripravljeno (s pritiskom na gumb).
Kdo so naši najpomembnejši gostje?
Imamo se za družinski park. Naši glavni
gostje so vaši otroci. Naša skupna naloga
je, da skupaj z vami, starši, tem zvezdniškim
gostom omogočimo, da preživijo čudovit
dan. Ne prodajamo alkohola in cigaret, vendar pa prodajamo sladoled, čips, zrezek in
kolo. Imamo poseben prostor, namenjen
izključno najmlajšim. Naša varnostna pravila za vožnjo, vožnjo s čolnom, veslanje
na vodi in uporabo pomolov so namenjena
predvsem zaščiti najmlajših gostov. Psi v
objektu niso dovoljeni.
Kaj vam zagotavljamo?
1. Če na dan vašega obiska zaradi vremenskih razmer objekt zapremo, boste prejeli kupon za naslednji vstop v celoti. To je
naše jamstvo za primerne vremenske razmere.

2. Če vam ponudba ne bo všeč in jo boste zapustili v 30 minutah po prihodu, vam
bomo vrnili celoten znesek. To je naše
jamstvo za zadovoljstvo.
3. Če vas naše porcije v Seetavernu ne
bodo nasitile, vam bomo brezplačno ponudili drugo jed. To je naše gurmansko jamstvo.
Kaj cenimo?
Znani smo po tem, da smo eden najčistejših
parkov na svetu. Jezero ima kakovost pitne vode. Naše travnike in rastline vzdržuje
vrtnar. Pomagajte nam pri skrbi za čistočo in
higieno ter izkoristite našo storitev ločevanja
odpadkov. Sanitarne prostore uporabljajte
kot doma in se obnašajte obzirno do „mini
pustolovcev“.

Veselimo se
vašega obiska!
Za predloge, želje in podobno nam pišite
po e-pošti:
erlebnispark9620@gmail.com
S spoštovanjem,
Christian A. Pongratz
Vodja in reševalec iz vode

www.erlebn
ispark.cc

