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ЛІТО 2022 | РАЙОН TYSIĄCLECIA ТА ОКОЛИЦІ

 Тут ви знайдете культурні, спортивні та цікаві пропозиції проведення вільного часу.
Район Tysiąclecia – чудове місце, де можна активно та цікаво провести вільний час
влітку. Такій активній діяльності сприяють самі умови – високорозвинена
спортивно-оздоровча інфраструктура та величезна площа зелених насаджень. А
наявність ставка Мороко є безсумнівною перевагою Os. Tysiąclecia.

    -   СТАВОК МАРОКO З ВІТРИЛЬНИМ КЛУБОМ

 Це місце вже давно користується популярністю серед місцевих мешканців. А все тому,
що розваги тут знайде кожен: від малого до великого. Чоловіки можуть порибалити,
жінки позасмагати, а діти – покататися на велосипеді вздовж води. Ставок Марокко -
зона для активного відпочинку та занять вітрильним спортом. Кожен знайде щось для
себе, незалежно від віку. Можна також влаштувати пікнік або просто походити по пірсу й
подихати свіжим повітрям. Ідеальне місце для рибалки чи ваших занять йоги біля води.
Спокій, релакс і втіха для душі й тіла - все це про ставок Марокко на osiedle Tysiąclecia.

    -  ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ ORLIKI

 Час на сімейний футбольний матч! Багатофункціональний майданчик для футболу,
баскетболу та волейболу. Тепер не варто вигадувати, що використовувати в якості воріт,
коли є можливість проводити матчі зі справжнім спортивним інвентарем. Є можливість
заздалегідь орендувати поле. Чудова ідея влаштувати турнір з друзями чи провести
сімейний матч на вихідних.
 Локація: https://goo.gl/maps/5XaX3gxJhUVb9Arg9

    -  “WODNY PLAC ZABAW”
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 Це чудове місце для жителів околиці. Водний майданчик поділено на зони з
інтерактивними фонтанами у вигляді кольорових фігур, водяними гарматами та
«гейзерами». Площа обладнана роздягальнею, лежаками, лавочками, місцем для
велосипедів, фонтанчиками. Тут кожен віднайде для себе зону відпочинку та релаксу.
Wodny plac zabaw відкритий щодня з 10:00 - 20:00 для усіх охочих.Локація: зелена зона в
районі ul. Chrobrego, Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej.

    -  PARK ŚLĄSKI - УНІКАЛЬНИЙ «ОАЗИС ЗЕЛЕНІ» У ХОЖУВІ.

 Площа парку становить 620 га, що в два рази більше Центрального парку в Нью-Йорку!
Парк вражає різноманітними атракціями: еко-доріжки для бігунів, місцевий “Діснейленд”,
а саме парк розваг Legendia, Сілезький планетарій, Зоологічний сад, Етнографічний
парк, Сілезський стадіон, канатна дорога "ELKA". А безліч атмосферних кафе та
ресторанчиків дозволять вам по-особливому провести час з родиною. Тому можна і
варто вибиратися сюди навіть на цілий день.
 Локація: https://g.page/ParkSlaski?share

    -  КАНАТНА ДОРОГА "ELKA"

 Канатна дорога «Елка», найдовша свого роду траса в Європі. Її маршрут сягає від
Сілезького стадіону аж до парку розваг. Під час подорожі у повітрі ви зможете
помилуватися парком зовсім з іншого ракурсу. З висоти пташиного польоту можна
побачити надзвичайну природу та більшість об’єктів Сілезького парку.

    -  ПЛАНЕТАРІЙ «PLANETARIUM SLASKIE»: ПОРИНЬ У СВІТ ЗІРОК

 Planetarium Śląskie в місті Хожув - це найбільший планетарій Польщі з ультрасучасними
приладами, які поєднують реальність з фантастикою. Модернізований об’єкт є одним з
найпопулярніших у Європі. Це велике вікно у Всесвіт, яке відкриває гостям унікальну
оглядову скляну вежу, симулятори космічних польотів, кабіну сейсмічних землетрусів та
багато іншого. Адже сучасний планетарій – це не тільки давно відомі експозиції сузір’їв
та планет, це, насамперед, зовсім нові відчуття. Тут ви зможете незабутньо провести час
із сім’єю, поєднавши творчість та навчання в ігровій формі.
 Локація: https://goo.gl/maps/96jgwxm2ksJaAJNe9

    -  НАЙБІЛЬШИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПАРК РОЗВАГ У ПОЛЬЩІ - “LEGENDIA”
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 Вже у четвер, 16 червня, відкриває для вас ворота чарівна Legendia! Це одна з
найсучасніших пам’яток у Європі та найбільший тематичний парк у Польщі! Протягом 60
років він вражає своїми розвагами гостей різного віку. В красивому зеленому середовищі
та в околицях атмосферного озера, розміщено понад 40 атракціонів, серед яких дитячі,
сімейні та екстремальні. Відвідайте тематичний парк Legendia та відкрийте для себе світ
чарівних розваг!
 Локація: https://goo.gl/maps/JRegLQsRLYutsGws7

  

Христина Барабаш
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