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JULINEK
PARK WODNY – NOWOŚĆ 2022! 
Idealne połączenie zabawy i relaksu pośród wodnych atrakcji, basenów 
i zjeżdżalni. Otwarcie w Wakacje 2022!

Park Wodny, którego otwarcie planowane jest na początek wakacji, dysponuje 
łączną powierzchnią strefy wodnej  28 829 m2. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze 
każdy znajdzie tu wymarzone miejsce dla siebie. Będzie plac wodny 
ze zjeżdżalniami i ślizgawkami dla najmłodszych, splash park z interaktywnymi 
zabawkami oraz poziomowany basen rekreacyjny.  Cały teren Parku Wodnego 
przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością. 

Powstający Park Wodny będzie oddzielną wydzieloną strefą, która przeniesie Gości 
w iście wakacyjny klimat. Będzie kolorowo, radośnie i beztrosko.  A to wszystko 
w otoczeniu drzew, natury i przyrody.

PRZEDSTAWIENIA CYRKOWE I TEATRALNE 
Dzięki wizycie w Julinek Park odkryjecie magiczny świat cyrku. Podczas 
weekendowych pokazów cyrkowych i występów teatralnych będziecie mogli 
doświadczyć emocji rodem z największych aren cyrkowych na świecie. Nasi 
cyrkowcy wcielają się w superbohaterów, piratów, czy ulubione przez dzieci 
bajkowe postacie. Na Dużej Arenie zobaczymy również grupy teatralne, bańkowe 
show oraz koncerty. Historie, kolorowe scenografie i poruszająca muzyka sprawiają, 
że mali widzowie mogą poczuć i doświadczyć magii sztuki. Dopełnieniem 
repertuaru są spotkania, warsztaty z artystami oraz wystawy.



JULINEK
STREFA ANIMACJI
ZACZAROWANY ŚWIAT CYRKU 
O dobrą zabawę i uśmiechy na buziach dzieci i młodzieży dba nasz zespół 
animacyjny. Mini-disco, booble show, cyrkowy tor przeszkód, malowanie buziek… 
brzmi dobrze na początek? Znajdziecie nas w namiocie animacyjnym.

WYSTAWA SZTUKI CYRKOWEJ 
Wystawa z największym zbiorem eksponatów cyrkowych w Polsce i Europie. Można 
obejrzeć plakaty, zdjęcia, publikacje, bukleciki (programy występów cyrkowych), a 
także wiele autentycznych strojów i rekwizytów. Wystawa dokumentuje historię 
polskiego cyrku od XIX wieku do czasów współczesnych.

Kustosz wystawy jest jedynym na świecie – nie boimy się tego stwierdzić – 
człowiekiem, który posiada tak szeroką wiedzę na temat  historii sztuki cyrkowej. 
Cieszymy się, że chętnie dzieli się z naszymi Gośćmi anegdotami i faktami, które 
sprawiają, że cyrk staje się bliski każdemu. 



SPACERY NORDIC WALKING PO KAMPINOSIE 
Nordic walking w Kampinoskim Parku Narodowym to wspaniały sposób 
na połączenie aktywności fizycznej z poznawaniem puszczy. Zapraszamy 
do spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu iglastych borów. 
Goście hotelu mogą korzystać z kijków w ramach pobytu.

BOISKA SPORTOWE 
Dla amatorów piłki nożnej, piłki siatkowej i badmintona. Wszystkich miłośników 
gier zespołowych na świeżym powietrzu zapraszamy na turnieje i zawody 
sportowe. My zapewniamy infrastrukturę, Wy dobą zabawę fair play!

SALA ZABAWY I GRY PLANSZOWE 
Jak już się dotlenicie, będziecie potrzebować chwili wytchnienia, zwłaszcza nasi 
kochani Mali Goście, proponujemy odwi edzić  Salę Zabawy wyposażonej 
we wszystko co kochają nasi mali odkrywcy. Przygotowaliśmy gry planszowe, 
edukacyjne, klocki, układanki, malowanki, puzzle, sprzęt i zabawki interaktywne. 
Starsze dzieci skorzystają również z kącika video z grami na konsolę Play Station 
oraz Virtual Reality.

B&B



B&B
WYPRAWY ROWEROWE 
Jeśli planujecie poznać Kampinoski Park Narodowy to tylko rowerem! Mnogość 
unikatowych na skalę światową pomników przyrody, przyroda na wyciągnięcie ręki 
dostępna jest wprost z Julinka. Wypożyczalnia rowerów czynna jest codziennie 
aż do zmroku. Do dyspozycji Gości oddajemy wysokiej jakości sprzęt rowerowy, 
foteliki lub przyczepki dla najmłodszych. A do tego na recepcji możecie pobrać 
całkowicie za darmo przewodnik z opisem atrakcji i trasami rowerowymi na terenie 
Kampinosu. 

WIECZORNE KINO FAMILIJNE 
Wieczorami uruchamiamy rodzinne kino na baaardzo dużym ekranie z popcornem 
NO-LIMIT.

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 
Zapraszamy codziennie po zamknięciu Julinek  Park na wspólne biesiadowanie 
przed hotelem. Dla Gości mamy do dyspozycji zestawy z kiełbaskami, zupę Szefa 
kuchni i zimną lemoniadę. Nic tak nie łączy jak wspólne biesiadowanie!



PUSZCZA
KAMPINOSKA

KAMPINOSKI PRZEWODNIK 
Podczas wspólnego spaceru zobaczysz, nawet dobrze znane miejsca, z zupełnie 
innej perspektywy. Na wycieczce z przewodnikiem do Kampinoskiego Parku 
Narodowego dowiesz się więcej o historii i budowie geologicznej puszczy, poznasz 
zwierzęta mieszkające w lesie, ich zwyczaje oraz odkryjesz wiele ciekawostek 
przyrodniczych.

KAMPINOSKI NORDIC WALKING 
To możliwość połączenia aktywnego i sportowego spędzenia czasu w lesie ze 
zwiedzaniem. Nordic walking to sport dla każdego. Można powiedzieć, że to 
aktywność idealna. Stosunkowo tania, bezpieczna i na świeżym powietrzu. 
Energiczny marsz angażuje 90% mięśni. Kalorie spalamy o 40% intensywniej niż 
chodzenia, ale obciążenie stawów i kręgosłupa jest o wiele mniejsze. Marsz odbywa 
się z certyfikowanym Instruktorem Nordic Walking LEKI i Instruktorem Sportu.

PIKNIK W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ 
Odbierz swój kosz piknikowy wraz z kocem wypoczynkowym i ruszaj w las 
na wycieczkę pieszą lub rowerową! Kosz piknikowy to rodzinny zestaw na wyprawę 
do lasu, zawierający między innymi świeże i zdrowe produkty: chrupiące bagietki, 
warzywa w słupkach, sałatkę owocową, owoce sezonowe, wybór soków. Na spacer 
we dwoje można zabrać schłodzone prosecco.

Atrakcje „naszego” Kampinosu



PUSZCZA
KAMPINOSKA

RODZINNE SPACERY PRZYRODNICZE 
To 2 godzinna wyprawa dla całej rodziny. Spacery odbywają się na terenie Puszczy 
Kampinoskiej. W trakcie wycieczki będziemy wspólnie odkrywać przyrodę 
Kampinoskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dzieci. Las odsłoni przed Wami wiele tajemnic i ciekawostek. Nawet znane 
wcześniej miejsca odkryjecie na nowo i z innej perspektywy.

Każdy członek rodziny znajdzie tu coś dla siebie m.in.: moc inspiracji i sposobów 
na ciekawe spędzanie czasu w lesie, leśne gry i zadania, informacje, ciekawostki 
na temat Puszczy Kampinoskiej. Miejsce spotkania i plan dopasowujemy do wieku 
i możliwości uczestników.

KĄPIELE LEŚNE CZYLI UWAŻNOŚĆ W LESIE 
Koncepcja Shinrin – yoku (Shinrin – lasy oraz yoku – kąpać się) powstała w Japonii w 
latach osiemdziesiątych, jako pomoc w zapobieganiu i leczeniu chorób 
cywilizacyjnych. W trakcie spaceru zanurzamy się w lesie korzystając ze wszystkich 
zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Nie wyznaczamy sobie 
konkretnego celu wędrówki czy trasy. To uważność w lesie, kontakt z przyrodą 
odgrywa tu najważniejszą rolę. Często spacer po lesie łączymy z ćwiczeniami 
oddechowymi czy technikami relaksacyjnymi. W ten sposób zaplanowana kąpiel 
leśna pozwala to na bycie tu i teraz oraz poznanie lasu z innej perspektywy.



PUSZCZA
KAMPINOSKA

ROWEREM PO KAMPINOSIE 

ZIELONE URODZINY 

Zapraszamy na zwiedzanie Kampinoskiego Parku Narodowego na rowerze. 
Organizowane wyprawy dopasowujemy do kondycji, umiejętności i preferencji 
uczestników. Możemy zaplanować zarówno całodniową wycieczkę rekreacyjną ze 
zwiedzaniem, jak i kilkugodzinny trening wymagający więcej umiejętności 
technicznych.

Wycieczka odbywa się z instruktorem sportu i członkiem Polskiego Klubu MTB. 
Znamy bardzo dobrze trasy rowerowe w Puszczy Kampinoskiej i tzw. „rowerowe 
smaczki”.

Zielone urodziny to alternatywa dla imprez organizowanych w dusznych salach 
zabaw, czy restauracjach typu Mc Donald’s. To gry i zabawy dla dzieci blisko natury 
i w duchu ekologicznego nurtu Zero Waste. Gwarantujemy, że dzieci na urodzinach 
w lesie będą świetnie bawić się i przeżyją niezapomnianą przygodę!

Zajmujemy się organizacją przestrzeni (wynajęciem miejsca na polanie 
rekreacyjnej KPN), animacją atrakcji, poczęstunkiem dla dzieci oraz rodziców, 
a także przygotowaniem zaproszeń. Ofertę i zabawy dopasowujemy do potrzeb 
i wieku uczestników.



OKOLICA
SPŁYWY KAJAKOWE NAD BZURĄ
DOJAZD OK. 25 MINUT

Zapraszamy nad Bzurę! Spływy kajakowe to wspaniała przygoda dla całej rodziny. 
Trasy spływów biegną przez urokliwe okolice Puszczy Kampinoskiej. Na trasach 
dostępnych jest wiele dzikich plaż, gdzie można zrobić odpoczynek. Zawsze 
oferujemy transport całej załogi i sprzętu. 

TWIERDZA MODLIN
DOJAZD OK. 30 MINUT

Zobacz jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Zwiedzanie 
Twierdzy Modlin w małej grupie lub indywidualnie. Specjalne pakiety dla dzieci 
oraz zwiedzanie nocą z zawodami strzeleckimi. 

PRZEJAŻDŻKI KONNE
DOJAZD OK. 5 MINUT

Nauka jazdy konnej dla dzieci pod okiem doświadczonych instruktorów. Lekcje 
prowadzone również dla początkujących adeptów, którzy stawiają pierwsze kroki 
w jeździeckim świecie. Oprócz jazdy nauczysz się podstaw pielęgnacji 
i obchodzenia się z końmi. 



OKOLICA
SKANSEN PRZYRODNICZY W GRANICY
DOJAZD OK. 15 MINUT

Polecamy samodzielne zwiedzanie skansenu budownictwa puszczańskiego, 
warsztaty w skansenie prowadzone przez pracowników parku oraz spacer ścieżką 
przyrodniczą. 

ŻELAZOWA WOLA I KONCERTY CHOPINOSKIE
DOJAZD OK. 20 MINUT

Dom urodzenia Fryderyka Chopina wraz z parkiem. W soboty i niedziele o godzinie 
12:00 i 15:00 odbywają się koncerty fortepianowe. Muzyka wypełnia przestrzeń 
ogrodu. 



OKOLICA

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
DOJAZD OK. 1 GODZINA

Prawdziwy raj dla miłośników nauki, nie tylko dzieci! Możesz tu odkrywać 
tajemnice natury, samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i świetnie się przy 
tym bawić. 

KOLEJ WĄSKOTOROWA 
I WYPRAWA POCIĄGIEM RETRO
DOJAZD OK. 30 MINUT

Które dzieci nie kochają wąskotorówek? Zapraszamy na przejazd pociągiem 
RETRO! Poza tym zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz piknik z ogniskiem 
w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach. Dzieci mogą wsiąść do 100 letniej 
lokomotywy, a także poćwiczyć równowagę na torach :-) 


