Zábavný park Mladé Buky
Bobová dráha
V horních pasážích Vás uchvátí dokonalé výhledy na Východní Krkonoše. Tento typ bobové dráhy umožňuje
celoroční provoz i za nepříznivých podmínek. Dalším nezapomenutelným zážitkem je večerní jízda na osvětlené
bobové dráze.
Děti do 8 let smí jet pouze v doprovodu osoby starší 12 let!
Děti do 5 let jezdí ZDARMA!
Technické parametry
-přes 1 km sjezdu
-nejvyšší rychlost přes 40km/h
-horní stanice je ve výšce: 620 m.n.m.
-dolní stanice je ve výšce: 500 m.n.m.
-regulace rychlosti je možná pomocí brzd
-bob max pro 2 osoby

Baldův svět
Vodní hřiště je tvořeno různými prvky, které navazují na vodu. Na hřišti je spousta korýtek, mlýnků, stavidýlek,
přehrádek, brouzdaliště a děti této zábavě určitě neodolají.
A letos jsme zrealizovali další rozšíření Baldova světa, tentokrát se můžete těšit na mini zoo s holandskými kozami,
pirátskou loď, lanovku, fontánku, občerstvení, podlahové Člověče, nezlob se! a samostatný vstup s turnikety.

Letní tubing
Plastové tuby Vás bezpečně provezou několika klopenými zatáčkami až do cíle 136 m dlouhou tubingovou dráhou
Tato letní atrakce je vhodná jak pro děti od 6 let tak pro dospělé. Max. hmotnost 100 kg Max. výška 2 m

Bike Park
Bike park Mladé Buky je vystavěn pro širokou veřejnost, jak pro zkušené jezdce, tak i pro začátečníky.
Vyžít se zde můžete na 3 singltraillech, z nichž každý je dlouhý přibližně 1 km. V nabídce jsou 3 trasy různých
obtížností Red line, Black hill a Dual track. Jedná se o paralelní trasy, které jsou tak nejdelší v ČR.
Jezdci si tak mohou vyzkoušet dual slalom a porovnat svou jízdu mezi sebou.

POPIS TRAS
Dual track je příjemné flow s plno klopenými zatáčkami a nepřeberným množstvím boulí a skoků. Trať je vhodná pro
úplné začátečníky i pokročilé jezdce.
Red line se odpojuje z Dual tracku, následuje pár klopenek, jedna menší lávka a velká dřevěná zatáčka (wall ride).
Červený technický úsek se připojuje zpátky na Dual track a pokračuje po jeho trase.
Black hill je příjemně jezdivá trať, na které se nacházejí dřevěné odrazy do snowboardových dopadů. Ve spodní části
je pár větších a technických skoků a boulí.

