ul. Bratysławska 4 (Kaufland)
5 sal urodzinowych

1240 m2 powierzchni

ul. Zakopiańska 105 (Solvay Park)
6 sal urodzinowych

Radosne chwile spędzone na wspólnej zabawie
pozostają na długo w dziecięcej pamięci.
Znajdź miejsce, które podaruje Twoim najbliższym
najlepsze wspomnienia.

1000 m2 powierzchni

Akukuu to największe i najnowocześniejsze
Centrum Zabaw dla dzieci w Krakowie!

Jedna wizyta w Akukuu to wiele powodów do radości:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zjeżdżalnie i baseny z kulkami,
trampoliny i karuzele,
konstrukcje zabawowe (tunele, labirynty, tory przeszkód),
sala multimedialna (gry, Xbox, aktywne panele ścienne i podłogowe),
sala dyskotekowa z profesjonalnym sprzętem grającym i oświetleniem
tor gokartowy,
strefa małego sportowca (maszyny do ćwiczeń, bieżnia, rowerek stacjonarny),
strefa malucha (dla dzieci w wieku 0-3),
sale urodzinowe z możliwością organizacji przyjęć.
wielopoziomowe konstrukcje**
najwyższa w Polsce wieża wspinaczkowa „Spider Tower”**
pierwsza i jedyna w Krakowie zjeżdżalnia pontonowa „Donut”
z najwyższym i najdłuższym torem zjazdowym w Polsce**
W Akukuu każde dziecko do 12. roku życia znajdzie coś dla siebie.
* Dotyczy Akukuu przy ul. Zakopiańskiej 105
** Dotyczy Akukuu przy ul. Bratysławskiej 4

Co nas wyróżnia?

Bezpieczeństwo podczas zabawy

Elastyczność w organizacji

Na całej powierzchni znajdują się miękkie podłogi.
Meble (krzesła stoły, pufy) oraz wyposażenie łazienek
zaprojektowane zostały z myślą o najmłodszych.
Wszystkie elementy mają obły kształt, by nie stanowiły
zagrożenia podczas zabawy. Umeblowanie, oświetlenie,
obudowany sprzęt multimedialny, szatnia i łazienki
dostosowano do potrzeb i bezpieczeństwa małych gości.
Dla komfortu rodziców i dzieci przygotowaliśmy
krzesełko do karmienia oraz przewijak.

Akukuu to idealne miejsce na organizację wyjątkowych wydarzeń
i imprez okolicznościowych (np. Dzień Przedszkolaka,
Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki). Jeśli Twoja firma
zechce zorganizować imprezę, my dostosujemy się
do Waszych potrzeb. Do każdej oferty podchodzimy indywidualnie,
tak by Twoi pracownicy otrzymali ofertę „skrojoną na miarę”.

Zabawa poprzez edukację

Nasi Animatorzy zadbają o to, by solenizant poczuł się
wyjątkowo. Oferujemy sale urodzinowe (zielone, niebieskie
i różowe) wyposażone w krzesła, stoliki, tron dla solenizanta
oraz skrzynie na prezenty. Największe sale pomieszczą
nawet 30 małych gości. Przyjęcie mogą uświetnić
szalone zabawy z animatorem (np. zabawy z chustą animacyjną
i tunelem, skręcanie balonowych zwierzątek,
poszukiwanie skarbu) oraz rozbijanie kolorowej piniaty,
a także tort w wybranym wzorze i smaku.

Każda godzina spędzona w Akukuu to dla Twojego dziecka
nowa i przydatna wiedza na temat otaczającego świata,
a wszystko to w przystępnej i ciekawej formie. Znajdziecie u nas
interaktywną podłogę FunFloor z pakietem edukacyjnym
oraz panele dotykowe z grami wspierającymi rozwój dziecka.

Strefa dla Rodzica
Podczas gdy najmłodsi wspaniale się bawią,
dorośli mogą zrelaksować się przy kubku
aromatycznej kawy. Strefa posiada dostęp do Internetu
oraz pakiet czasopism do poczytania.

Oferta urodzinowa

Grupy zorganizowane
Akukuu to idealne miejsce na organizację imprez integracyjnych, firmowych
i okolicznościowych wspólnie z najmłodszymi.
Dla dzieci:

•
•
•

najlepsza zabawa i wspólne spędzenie czasu w grupie,
zabawy i atrakcje dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań (strefa malucha, s
trefa małego sportowca, strefa gokartów, sala dyskotekowa i wiele, wiele więcej),
wyjątkowe urodziny.

Dla dorosłych:

•
•

komfortowa strefa Rodzica z dostępem do Internetu,
darmowy wstęp dla każdego Rodzica i Opiekuna.

Co zyskuje Twoje przedszkole/szkoła?

•

niezapomnianą zabawę dla całej grupy,

•

możliwość organizacji wydarzenia na specjalną okazję

•

(np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, spotkania integracyjne),
możliwość wynajęcia centrum na wyłączność,

•

rabat 10% nawet dla małych grup (10 dzieci),

•

ofertę dopasowaną do Waszych potrzeb i możliwości,

•

możliwość nawiązania współpracy barterowej – do każdego zamówienia
podchodzimy indywidualnie,

•

czas; zajmiemy się zaplanowaniem i realizacją całego wydarzenia,

•

swobodę w wyborze: przygotujemy niezobowiązującą ofertę oraz wycenę
z możliwością modyfikacji naszej propozycji,

•

zadowolenie i satysfakcję - w Akukuu stawiamy na profesjonalizm, bo nie ma nic ważniejszego
niż bezpieczeństwo i dobra zabawa naszych Małych Gości,

Opinie o Akukuu

Polecam! Szczególnie w kwestii organizacji urodzin
- przemiłe Panie z obsługi, masa miejsca do zabawy
i atrakcji dla dzieciaków, a do tego bardzo czysto i schludnie.
Moja chrześnica stwierdziła, że urodziny w Akukuu Solvay Park
były najlepszymi urodzinami jakie kiedykolwiek miała - bezcenne!

Asia

Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie urodzinowe naszych córek,
a w szczególności bardzo miłej Pani Animatorce,
dzięki której dzieci spędziły cudowne popołudnie.

Justyna

Super miejsce, wiele atrakcji!
Moja córka zapomniała o bożym świecie, gdy wpadła w wir zabaw.
Polecam gorąco!

Marta

Organizacja na niezwykle wysokim poziomie.
Pani Animatorka troskliwa, dzieci ją uwielbiały.
W zasadzie urodziny odbyłyby się bez udziału rodziców,
Panie "ogarnęły" wszystko. Dziękujemy!

Joanna

Najlepsze miejsce w całej Polsce. Polecam gorąco!
Niesamowite atrakcje dla dzieci w każdym wieku.
Panie z obsługi bardzo miłe i pomocne,
zawsze uśmiechnięte. Aż miło wracać! :)

Ania

Na pierwszą wizytę przygotowaliśmy specjalną promocję.
Dla grup przedszkolnych i szkolnych
mamy voucher na godzinę zabawy gratis!
Skontaktuj się z nami

ul. Zakopiańska 105 (Solvay Park)
Manager Anna Pawełczak
manager.solvay@akukuu.pl
Tel. 605 120 375

ul. Bratysławska 4 (Kaufland)
Manager Kinga Powalacz
manager.bratyslawska@akukuu.pl
Tel. 695 180 359

Odwiedź nas na: www.akukuu.pl

/centrum.akukuu.krakow

