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WOOP! 
LJUBLJANA

WOOP! trampolin park in WOOP! 
karting sta v Ljubljani dobila druž-
bo v obliki WOOP! arene, ki se raz-
prostira na kar 4000 kvadratnih 
metrih in kjer ponudba zadovolji 
najrazličnejša zanimanja. WOOP! 
je namreč svojo ponudbo pope-
stril s tehnološko naprednim bo-
wlingom, ekipe se lahko preizku-
sijo v igrah »laser tag«, poskušajo 
pobegniti iz labirinta kar desetih 
skrivnostih sob pobega, se preiz-
kusijo v navidezni VR-resničnosti. 
Celotna ponudba je prilagojena 
različnim starostnim skupinam, 
tako otroci kot družine pa boste v 
WOOP! ponudbi lahko uživali tudi 
po več ur skupaj. 

DINOPARK 
BLED, RADOVLJICA

Otroci obožujejo dinozavre in sa-
moroge. Slednji svojega parka žal 
še nimajo, oboževalci dinozavrov 
pa bodo zagotovo navdušeni nad 
Dinoparkom, ki je med Radovljico 
in Bledom. Dinopark Bled-Rado-
vljica je med prvimi pravimi te-
matskimi in show parki v Sloveniji. 
V parku je več kot 40 dinozavrov, 
med drugim tudi največji evropski 
parkovni primerek diplodoka z 28 
metri in največjega tiranozavra 
sploh. Eksponati so opremljeni s 
tablami z opisi lastnosti dinozavra 
in dobe, v kateri je živel. Posebnost 
parka pa je predvsem v tem, da je 
park skoraj v celoti avtorsko delo 
in plod lastnega razvoja oseb, ki 
stojijo za projektom. 

PARK DOŽIVETIJ
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

V naselju Boreci v občini Križevci 
pri Ljutomeru je tik za gostilno Zor-
ko, kjer imajo odlično ponudbo tradi-
cionalnih jedi na bolj moderen način, 
velik in brezplačen rekreacijski park 
– Park doživetij. Park temelji na ce-
lostni obravnavi gozda kot prostora 
za mehke oblike za rekreacijo, spro-
ščanj in učenje o gozdnem ekosiste-
mu. Gre za krožno pot, sestavljeno 
iz različnih aktivnosti in dinamičnih 
poligonov različnih težavnostnih sto-
penj. Prek poligonov pa lahko otroci 
in odrasli preizkušajo svojo kondici-
jo, koordinacijo, spretnost, odzivnost 
... V neposredni bližini parka je tudi 
veliko zelenih površin odličnih za 
sprehode, piknike in uživanje v na-
ravi, opazujete pa lahko 

Ko za svojo družino izbirate lokacijo svojega dopusta, morate pomisliti tudi 
na zabavo za svoje najmlajše. Ne glede na to, koliko dni boste na lokaciji 
preživeli, morajo tudi vaši otroci doživeti nekaj novega, zabavnega in 
aktivnega. Za vas smo pripravili nekaj predlogov, ki bodo navdušili otroke 
različnih starosti, uživali pa boste tudi starši.

ZABAVA ZA 
NAJMLAJŠE
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TEHNOPARK 
CELJE

Znanstveno-zabavni park Teh-
nopark Celje je v mestnem sre-
dišču Celja, v ikonični stavbi 
nekdanje veleblagovnice. V Teh-
noparku želijo v več nadstropjih 
spodbuditi zanimanje za zna-
nost in tehnologijo, hkrati pa so 
odlično poskrbeli za zabavo tako 
najmlajših kot tudi nekoliko sta-
rejših. Raziskujete in spoznavate 
lahko področja, kot so človeško 
telo, ekologija, naravoslovje, ilu-
zije, fizika, matematika in astro-

logija, prihodnost ter še mnogo 
več. Ulezite se na posteljo iz že-
bljev, sestavite človeško delo, 
preizkusite svojo odzivnost, spo-
znajte pravega robota ... Zabavali 
se bodo najmlajši, najstniki kot 
tudi mladi po srcu. 

ARBADAPARK
PTUJ

Svojo različico priljubljenih 
trampolin zabavnih parkov so 
pred kratkim dobili tudi na Ptuju, 
natančneje na skoraj 900 kvadra-
tnih metrih v prostorih Q centra, 

za trgovinico Arbadakarba. Ar-
badaPark je ideja Matjaža Kekca 
in Tine Vrdjuka Kekec, v njem pa 
lahko različne starostne skupine 
uživajo v skakanju, zabijanju žoge 
na koš, plezanju po plezalni steni 
ter premagovanju poligonov. Če-
prav gre v osnovi za otroško igral-
nico, pa lahko v parku uživajo tudi 
malo starejši in mladi po srcu. 
Svoje otroke lahko brez skrbi pu-
stite tudi v varstvu animatorjev, vi 
pa uživate v dobri hrani in pijači, 
ki jo jo lahko privoščite ob vhodu 
v park. 


