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Zima lubi dzieci najbardziej na świecie! - mówi jedna z najpopularniejszych piosenek dla najmłodszych. I to
całkowita prawda! Można się o tym przekonać odwiedzając tegoroczne zimowe miasteczko, które powstało
przed budynkiem Royal Wilanów przy ulicy Klimczaka 1. Miejsce czynne będzie do końca lutego, a ze
wszystkich przygotowanych atrakcji korzystać można bezpłatnie. To znakomita wiadomość dla najmłodszych
(ale nie tylko!) warszawiaków, zwłaszcza w obliczu trwających właśnie ferii zimowych.

Royalowa ślizgawka

W ubiegłym roku śmigaliśmy na łyżwach, teraz przyszedł czas na coś specjalnego! Mowa o pontonach, na
których można się ślizgać i zjeżdżać po śnieżnym puchu - jak również wtedy, gdy pogoda na chwilę zrobi się
nieco bardziej wiosenna. Taka właśnie atrakcja pojawiła się w Royal Wilanów i od razu zyskała ogromną
popularność zarówno wśród okolicznych mieszkańców, jak i gości, którzy przyjeżdżają tu ze swoimi
pociechami z odleglejszych rejonów Warszawy. Snowtubing okazał się strzałem
w dziesiątkę! A jak to wygląda w praktyce? Na dziedzińcu Royal Wilanów znajduje się górka wyłożona
specjalnymi matami, które umożliwiają korzystanie z atrakcji również wtedy, gdy stopnieje śnieg. .Każde
dziecko ma do dyspozycji gumowy ślizg (ponton), na którym do woli może zjeżdżać i korzystać z zimowej
frajdy! Royal Wilanów zaprasza do bezpłatnej zabawy wszystkie dzieci i młodzież każdy, kto raz spróbuje
ślizgu na popularnej oponie, z pewnością zakocha się w tej zimowej atrakcji! Pamiętajmy, że równie ważne co
dobra zabawa jest też bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszych dzieci, dlatego maluchy mogą korzystać z
atrakcji u tylko pod opieką dorosłych.

Odwiedzamy Igloo
Zimowa sceneria potrafi zauroczyć! Szczególnie jeśli wygląda tak spektakularnie jak igloo, które cieszy oko
na dziedzińcu Royal Wilanów. Obok tej zimowej dekoracji nikt nie przejdzie obojętnie! Igloo to wielki
namiot, którego kopuła zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz imituje bryły śniegu, z których buduje się tego
typu konstrukcje. Po wejściu do środka wita nas piękna zimowa sceneria mnóstwo choinek, iskrzący się śnieg,
światełka, sanki i wiszące gwiazdy. W Igoo można usiąść na bujanej ławce udekorowanej wielkimi miękkimi
poduchami czy drewnianych saniach w otoczeniu wiklinowych koszy z szyszkami i drewnem. Atmosfery
dopełnia duży pluszowy miś oraz renifer. W tak przytulnej atmosferze wręcz wskazane jest zrobienie sobie
pamiątkowego zdjęcia! Igloo czynne jest w tygodniu od godziny 12:00 do 20:00, natomiast w weekendy w
godzinach 10:00-20:00.
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