Existuje místo, které každý den otevře bránu do říše fantazie

Unikátní herní prvky

Největší zábavní park
pro rodiny s dětmi v ČR
V parku si užijete originální herní prvky, které nikde jinde nenajdete. Nabízíme
zábavu na celý den a bezkonkurenční komfort pro rodiny s dětmi. K dispozici
jsou udržované piknikové louky, příjemné posezení, dostatek stínu, bezbariérový
přístup, sociální zazemí s přebalovacími pulty, mikrovlné trouby pro veřejnost,
široká nabídka kvalitního občerstvení ve 4 gastro zónách a parkování zdarma.
V parku je nepřetržitě k dispozici profesionální zdravotní služba.

Dostupnost
Park Mirakulum se nachází ve středočeských Milovicích,
s dobrou dostupností ze všech regionů.
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Přehrát video
Načíst qr kód

Family day

Den pro zaměstnance a klienty s rodinami

Formy
spolupráce

Vstupenky

Hromadný nákup vstupenek pro partnery
a zaměstnance

Sampling

Prezentace produktů a služeb Vaší ﬁrmy
v Parku Mirakulum

Zajišťujeme produkci ﬁremní akce od A do Z

Family day

Den pro zaměstnance,
klienty s rodinami

Komorní akce do 50 osob, velké produkce až pro 2.000 osob
Vyhrazené parkoviště, oddělená zóna a vlastní vstup do parku
Park nabízí dostatek zábavy, ale na přání zajistíme i doprovodný
program přímo pro Vás (malování na obličej, kouzelník, apod.)

Prostory k pronájmu
Louka s velkokapacitním stanem
Akce do 2.000 osob

Opakovaně a velmi úspěšně u nás realizovaly
své ﬁremní dny společnosti jako např.:
PPL, Cetin, Generali Česká pojišťovna a další

Kaple

Akce do 300 osob

Moštárna

Akce do 20 osob

Zasedací
místnost
+ zázemí

Celoroční akce
do 30 osob

Varianta cateringu - model Bronze
Uvedené ceny jsou bez DPH

Množství

kg na 100 os.

Studené
Mísa salámových a sýrových nářezů s doplňky

Cena

na 1 porci

5

63 Kč

6

41 Kč

10

80 Kč

6

36 Kč

Kuřecí banketní řízky z prsíček v sezamové strouhance s nakládanou zeleninou

10

90 Kč

Vepřové banketní řízky z pečeně v panko strouhance s nakládanou zeleninou

10

70 Kč

Hovězí guláš z kližky na maďarský způsob

7,5

116 Kč

Italské rizoto s hráškový pestem a pečenými cherry tomaty

10

68 Kč

Ovocný koláč s perníkovou drobenkou

5

41 Kč

Salát z čerstvého ovoce s mátou

5

32 Kč

Krájená zelenina, mix salátů, doplňky
(balkánský sýr, olivy, sušená rajčata, šunka, dresinky - italský, bylinkový)
Pečivo mix / možno bezlepkové (příplatek 50 Kč / kg)
Těstovinový salát s křupavou zeleninou, uzeným sýrem a jogurtovým dresingem
Teplé

Sladké

Gold

Silver

Bronze

1.546 Kč na osobu

879 Kč na osobu

636 Kč na osobu

Spolupráce s produkcí sousedního tankodromu

V případě zájmu o doprovodný program tankodromu Vám představíme kompletní nabídku

Historické lokomotivy

Oba areály spojuje úzkokolejná železnice

Jízdy v BVP

Zažijte adrenalin
v bojovém vozidle

Muzeum s plochou 5.000 m2

Sbírka vojenských a historických vozidel

Paintball

Procvičte týmovou
spolupráci

Vstupenky jako forma beneﬁtů pro zaměstnance

Vstupenky

Hromadný nákup vstupenek
pro zaměstnance a partnery

Poděkování partnerům a jejich rodinám
formou předání vstupenek
Poskytování vstupenek do soutěží jako výhry

Sampling

Prezentace produktů
a služeb Vaší ﬁrmy

V minulých letech u nás úspěšně
realizovaly sampling významné
společnosti napříč různými obory:
Haribo, Philips, Hamleys, Koli,
Kendamil, Minimax a další

Vizuální propagace značky přímo v parku Mirakulum
Propagace na webových stránkách a sociálních sítích
Spojení s love brandem a jedničkou na trhu

Návštěvnost parku Mirakulum
Cíl 500 tis. ročně
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Návštěvnost ovlivněna
opatřením Covid-19

Love brand

Výročí 10 let

Lidé nás mají rádi, pozitivně
o nás hovoří a vracejí se

V roce 2010 jsme zahájili výstavbu,
park jsme otevřeli v září 2012

300.000 ročně

86.000 vozů

Každý rok za námi přijede
více jak čtvrt milionu lidí

Ročně u nás zdarma parkuje
téměř 100 tis. automobilů

Rodinná ﬁrma

Silná značka

Základem parku je rodinná
ﬁrma s tradicí od roku 1990

Park stavíme sami a z vlastních
zdrojů. Jsme ryze česká ﬁrma

Herní plocha
12 hektarů
Herní plocha parku se rozkládá v přírodě
na 12 ha. Ve výstavbě je dalších 10 hektarů.
Rozšiřujeme také parkovací plochu na 5,5 ha
(pojmeme v 1 dni 60 autobusů a 1.850 vozů)

Jsme jednička na českém trhu
V tom co děláme udáváme trend trhu, jsme oborovou autoritou
a love brandem. Máme vysoké hodnocení zákazníků, kteří nám
jsou loajální. Každý rok nás s radostí navštíví 300 tisíc lidí.
Plochu parku neustále rozšiřujeme a každoročně budujeme
nové zóny.

4,8 z 5
Hodnocení zákazníků

Individuální reklama na 12 hektarech
Jsme silná a stabilní společnost, přesto jsme pružní a umíme
se přizpůsobit Vašim přáním a individuálním požadavkům.
Navrhneme ideální reklamní formáty a pomůžeme s realizací.

Park Mirakulum
Největší zábavní park pro rodiny s dětmi
v České republice
Originální herní prvky, které nikde jinde nenajdete
Rodinné oslavy a grilování | Soukromé i ﬁremní akce
Školní výlety | Edukativní programy | Svatby a další

Hromadný nákup vstupenek
(+420) 734 154 484
objednavky@mirakulum.cz

Firemní akce
(+420) 730 510 985
produkce@mirakulum.cz

mirakulum.cz
ParkMirakulum
park_mirakulum

