
 

 

 

Szanowni Państwo . 

Zapraszamy do zapoznania się z nasza propozycją . 

Jako właściciele spółki , wystawiamy na sprzedaż zorganizowaną część przedsiębiorstwa o 

nazwie                 Adrenalina Park S.C. zlokalizowanego pod adresem Sokolniki  55-080            

Kąty Wrocławskie . 

Adrenalina Park jest jednym z największych parków rozrywki w tej części Polski. Położony jest  

ok. 25 km od Wrocławia . Powierzchnia parku to blisko 11 hektarów . W ofercie znajdują się 

miedzy innymi : 

 3 parki linowe o zróżnicowanych trudnościach 

 4 zjazdy tyrolskie o różnej długości 

 tor do jazdy na quadach 

 tor do zorbingu 

 duży leśny teren do paintballa 

 strzelnice : łucznicza, paintaballowa , ASG 

 trampolina eurobungee 

 segway w wersji terenowej 

 boiska do gier zespołowych 

 spływy pontonowe 



 

 

 

I wiele innych atrakcji . Do każdej z nich posiadamy kompletny, atestowany sprzęt . 

Park jest w naszym posiadaniu od 2012 roku . Przez ten czas przeszedł wiele modernizacji . 

Najważniejsza z nich to wprowadzenie systemu asekuracji ciągłej na wszystkich parkach 

linowych i zjazdach tyrolskich . Rozwiązanie to zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo 

użytkowników i zmniejsza koszty eksploatacji . 

Uzupełnieniem atrakcji parkowych jest część gastronomiczna z kompletnym zapleczem .          

W parku znajduje się bar- restauracja . Duża drewniana wiata pozwala na organizację    

liczących po kilkaset osób pikników rodzinnych , imprez firmowych i spotkań towarzyskich . 

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa , którą oferujemy na sprzedaż wchodzi cała 

struktura określana jako  Know How . Ponadto infrastruktura parkowa : budynki , magazyny, 

zaplecza ,sanitariaty pomieszczenia biurowe wraz z pełnym wyposażeniem  itp. Adrenalina 

Park jest kompleksowo wyposażona w sprzęt potrzebny do każdej atrakcji . Park posiada 

aktualny przegląd i jest gotowy do otwarcia. Szczegółowa lista sprzętu zostanie    

udostępniona zainteresowanym osobom . 

Nasza firma nie jest właścicielem ziemi na której położony jest park . Dzierżawimy teren od 

prywatnych właścicieli . Zasady dzierżawy oraz inne szczegółowe informacje podamy    

podczas indywidualnych rozmów . Aktualne zdjęcia parku oraz opis atrakcji można            

znaleźć na stronie                                www. adrenalina-park.pl 



 

 

 

Proponowana cena zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Adrenalina Park S.C. 

wynosi 1100000,00 pln netto . ( jeden milion sto tysięcy pln ). 
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