Amusement
& Attractieparken
Omgeving Borgo Castello
Panicaglia

Activo Park
Avontuuren pretpark
in één!
Activo Park is het grootste themapark in Midden-Italië. Het is een leuk Avonturenpark
voor iedereen die houdt van de natuur, sport en outdoor activiteiten. Het is een ideale
bestemming voor plezier en amusement.
Hier is van alles te doen – van wandklimmen, rafting en tubing tot canopy. Canopy is een avontuurlijke tocht
door de natuur via stalen kabels. De Canopy Tour is geschikt voor jong en oud en varieert van slingeren via
stalen kabels tot wandelen door bossen en over bruggen. Ook zijn er diverse picknickplekken in het park.
*Kinderen met een lengte tot 90 cm GRATIS toegang.
*Veiligheidsnormen verplichten het park om de activiteiten en routes te verdelen obv de volgende criteria:
leeftijd, lengte, gewicht en behendigheid. Daarom behoudt het park zich het recht voor om te beslissen over
de geschiktheid van de activiteiten en routes van het park.

Via Valcasana
06040 Scheggino (PG)
www.activopark.com
0039-0743618005
info@activopark.com
Afstand vanaf Borgo:
45-60 min (63 km)
Doelgroep:
gezinnen met oudere kinderen,
scholen (schoolreisje / excursie),
bedrijven (trainingen,
teambuilding en incentives)
Extra activiteiten:
mountainbiken

Prijzen: v.a. 10 euro*

Città della
Domenica
leuk
ouderwets
pretpark
Vlakbij de prachtige stad Perugia vind je de Città della Domenica. Een leuk ouderwets
pretpark voor kinderen. Vol sprookjes, een indianendorp, hoge glijbanen en een
reptielenhuis. Er rijdt ook een treintje en je kunt er met een bootje varen. Het is vooral
leuk voor kleine kinderen en mooi te combineren met een bezoek aan Perugia.
* Kinderen met een lengte tot 70 cm GRATIS toegang
* Dit tarief is een indicatie en geeft enkel toegang tot Parco Naturale

Via Col di Tenda, 140,
06132 Perugia (PG)		
www.cittadelladomenica.it
0039-0755054941
0039-0755000187
Afstand vanaf Borgo:
45 - 60 min (58 km)
Doelgroep:
gezinnen met kleine kinderen

Prijzen: v.a. 10,50 euro*

Parco
Avventura
Nahar
Klimpark
Het klimpark ligt op een paar kilometer afstand van de Marmore watervallen. Het park
heeft 2 parcoursen (Junior & Sensazioni) door de bomen met Tibetaanse bruggen,
mobiele stammen, lianen en kabelbanen.
De routes worden uitgevoerd onder veilige omstandigheden met DPI-apparatuur en
onder voortdurend toezicht van instructeurs.

Vocabolo Rosciano, 25,
05031 Arrone (TR)		
agriturismocolleverte.it/
parco-avventura-nahar/
colleverte@gmail.com
0039-3202756657
Afstand vanaf Borgo:
90 min (86 km)
Doelgroep:
volwassen en kinderen v.a. 6 jaar

Prijzen: v.a. 7 euro

Flex
Beach
il parco
Acquatico
Waterpark met plezier voor iedereen
Flex Beach is een prachtig waterpark en zwemgelegenheid gelegen in het hart
van Umbrië en is de gehele zomer open. Dankzij een aangelegd strand, glijbanen,
speciale ruimtes voor de kleintjes, parasols, ligbedjes en ontspanningsruimtes,
is het een ideale plek om de zomer door te brengen met het hele gezin. Zomers
worden hier ook feesten georganiseerd zoals een schuimparty.
* Kinderen met de leeftijd tot 3 jaar GRATIS toegang

Via delle Industrie, SNC,
06034 Foligno (PG)
		
flexbeach.it
infoflexbeach@gmail.com
0039-0742391279
Afstand vanaf Borgo:
30 min (36 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Prijzen: v.a. 7 euro*

Parco Acquatico
Tavernelle
Waterpark
Via della Libertà
06068 Panicale - Tavernelle (PG)		
www.azzurrapiscine.it/aquapark-tavernelle/
0039-075832056
Afstand vanaf Borgo:
75 min (80 km)
Doelgroep:
gezinnen met jonge kinderen

Prijzen: v.a. 5 euro*

Waterpark met verschillende zwembaden en leuke glijbanen, voor alle leeftijden.
* Kinderen met een leeftijd tot 3 jaar GRATIS toegang
* Alleen open in de zomer

Piscina di
Umbertide
Via Rodolfo Morandi,
06019 Umbertide (PG)
		
azzurrapiscine.it/piscina-di-umbertide
0039-0759412479
Afstand vanaf Borgo:
60 min (70 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Prijzen: v.a. 5,50 euro*

Gemeentelijk zwembad met groot overdekt zwembad en buitenbad.
* Kinderen met een leeftijd tot 2 jaar GRATIS toegang

Parco Chico
Mendes ‘De
zee van Terni’
Str. di Maratta Bassa, 95
05100 Terni (TR)
		
parcochicomendes.com
info@parcochicomendes.it
0039-0744244248
Afstand vanaf Borgo:
75 min (92 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

In de Ternivallei, tussen de bergen en de rivier de Nera, bestaan er sinds de
middeleeuwen verschillende groeven voor steen en natuurlijke mineralen.
Bij het opgraven van het land ontstond een ondergrondse waterader van
waaruit zich verschillende kleine natuurlijke meren vormden. Na het herstel
van het leefgebied werd een van deze meren omgevormd tot een park met
verschillende activiteiten. Zo werd ‘de zee van Terni’ geboren. Een openbaar
waterpark met een meer en verschillende zwembaden.

Laguna Park
Str. del Carrato, 4,
06063 San Feliciano (PG)
		
lagunaparktrasimeno.it
info@lagunaparktrasimeno.it
0039-3474906865
Afstand vanaf Borgo:
75 min (79 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Prijzen: v.a. 7 euro*

Waterpark met lagune zwembad van meer dan 900 m2 vlakbij het Trasimeno meer.
* Kinderen met een leeftijd tot 3 jaar GRATIS toegang

