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PERMONIUM

zábavní park s příběhem 30 km od Brna
✥ hledáte náplň pro celodenní výlet?
✥ toužíte zdolávat nástrahy všeho druhu a být za to
netradičně odměněni?
✥ navštivte Permonium® s dominantní kulturní
památkou těžní věže dolu KUKLA.
✥ zažijte příběh některého z oslavanských permonů
prostřednictvím interaktivní hry Magic Permon.
✥ najděte spolu se svými dětmi Ztraceného permona.
✥ oslavanské permonium – místo, kde si můžete
prožít netradičně svůj volný den.
Více informací na www.permonium.cz • facebook.com/permonium
Areál KUKLA, • Padochovská 31 • 664 12 Oslavany • okres Brno-venkov
Telefon: 724 380 529 • 606 033 061

Prázdninový výlet
do zábavního parku
Permonium®
Permonium® – zábavní park s příběhem se nachází
v Areálu KUKLA Oslavany, 30 km jihozápadně od
Brna. Jedná se o bývalý černouhelný důl, jehož historie započala již v roku 1865 a nově byl zmodernizován v letech 1911–1913. Srdce zábavního parku
tvoří architektonicky unikátní 41 m vysoká těžní věž.
Díky aktivitám zábavního parku Permonium® se z těžní
věže stala živá aveřejnosti přístupná kulturní památka
s interaktivní náplní, která je vyhledávaným turistickým cílem pro opakované jednodenní výlety
či zastávkou na toulkách po cyklotrasách Rosicko-Oslavanska. V jednotlivých patrech věže
zpřístupněných panoramatickým výtahem
i osobám se ZTP naleznou návštěvníci netradiční obřadní síň, zábavné muzeum hornických
tradic apověstí, vyhlídkovou kavárna na terase s lanovkou do volného prostoru. Ve víceúčelovém prostoru s neopakovatelným Geniem Loci se odehrávají
různé kulturně-zábavné programy. Celý objekt těžní věže je obklopen zábavním parkem pro děti i dospělé.
Na 6 000 m2 , členěných do dvou výškových úrovní se nachází 26 různých atrakcí
– uzlů, nazvaných hornickou hantýrkou, v nichž se odehrává interaktivní hra
„Magic Permon“, řízená pomocí moderních informačních technologií. Návštěvníci zde naleznou největší nadzemním
bludiště v ČR imitující styl důlních
chodeb, důlní jezero, sopku
propojenou s lanovým
centrem, prales, starou
hornickou dílnu, reálné štoly, v nichž
jsou umístěny další
reálie a zábavné aktivity.
Oproti jiným zábavným
parkům se jedná o „zábavní
park s příběhem“, nabízející aktivní
poznání, zábavu i adrenalinové zážitky
spojené s historií atechnologií těžby černého

uhlí v regionu Rosicko-oslavanského uhelného
revíru. Každý návštěvník se může zapojit do
interaktivní hry„Magic Permon“ a projít deseti nástrahami některé ze šesti tras oslavanských permonů. Hra, řízená pomocí
moderních informačních technologií , je určena pro všechny věkové kategorie. Má
různé úrovně náročnosti (level 1 – děti do 10
let, level 2 – dospívající mládež, level 3 – dospělí)
a její princip spočívá v plnění 10 různých druhů úkolů – vědomostních, dovednostních, fyzických, adrenalinových, které jsou
zadávány pomocí veršovaných indicií. Díky této interaktivní hře se návštěvníci opakovaně do zábavního parku
vrací, neboť jim skýtá až 18 různých variant vyžití volného času. Novinkou roku 2013 je interaktivní hra Ztracený permon určená pro ty nejmladší
návštěvníky předškolního věku.
Ke zvýšení atraktivity přispívají i další
atrakce – Permonovo kutáliště, Oslíkov
s dvěma živými oslíky Koblížkem
a Bouchalkou. Doplňkové služby –
cukrárna na terase věže, z níž lze
z výšky 11 m sjíždět do otevřeného
prostoru lanovkou, hornická kantýna
s nabídkou teplého občerstvení, cykloservis, turistické informační místo s prodejem tématických suvenýrů, Plac – místo k lenošení to vše
zpříjemňuje návštěvníkům pobyt natolik, že mohou v Permoniu strávit prázdninový den plný zážitků. A vůbec nezáleží
na tom, zda se jedná o rodiny s dětmi, dospívající mládež, či již
dospělé návštěvníky – každý si zde
může díky komplexnosti nabídky
prožít svůj vlastní příběh
v duchu rčení Carpe Diem.

www.permonium.cz

