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Je to jednoduché: NABBA DABBA DOO leží přímo u dálnice A93 
Řezno-Weiden. Po sjezdu č. 30 Nabburg odbočte na pravé straně 
do ulice Oberviechtacher. Na kruhovém objezdu vyjeďte na prvním 
výjezdu a pak odbočte do druhé možné ulice Otto-Hahn-Straße 
na pravé straně. NABBA DABBA DOO se nachází na konci ulice 
na levé straně.

Tak se k nám dostanete!Tak se k nám dostanete!

Unsere Partner:Unsere Partner:

>> Vstup je možný pouze se vstupenkou, která je předem
    zakoupená. Tzn. bez vstupenky je možný vstup pouze tehdy,
    pokud není vše vyprodáno. Když je vše zarezervováno
    v online prodeji, není již vstup možný.
>> Je zakázáno do areálu brát vlastní potraviny a nápoje.
    V případě nedodržení tohoto zákazu můžeme hosty
    z haly vykázat.
>> Z hygienických důvodů je v hale povinnost nosit ponožky.    
    Dbejte prosím na to, aby měl ponožky každý s sebou.
>>Narozeninový dort nebo koláč smíte přinést pouze v případě, 
    že si rezervujete tzv. narozeninový balíček.
>> Pokud je na určitý termín počet narozeninových balíčků 
    naplněný, máte pouze možnost si zarezervovat jiný termín.
>> Pokud dítě nebo děti náhle onemocní, můžete samozřejmě již 
    objednanou vstupenku stornovat. Pošlete email s rezervačním 
    číslem na adresu: info@nabbadabbadoo.de Objednávku pak 
    stornujeme a již zaplacenou částku za vstupenky vám 
    uhradíme po odečtení storno poplatků.
>> Svíčky, fontány, konfety a odpalovací válce na konfety nejsou 
    dovolené z důvodů bezpečnosti. 

>> Berte prosím na sebe vzájemně ohled a střídejte se na 
     jednotlivých herních plochách. 
>> Dávejte prosím pozor u balónů plněných héliem na
     doporučenou zátěž – děti se mohou při nízké váze vznést!
>> Velké tašky prosím neberte do haly,  zanechte je ve svých 
     vozidlech.
>> I při správném použití herního nářadí může dojít ke zranění.

Rodiče a osoby, které děti doprovázejí, mají 
povinnost dozoru.

Pravidla platná pro návštěvu:Pravidla platná pro návštěvu:

Happy Hour 
 denně od 17 hodin!
 Zde můžete hravě ušetřit!
 Po 17 hodině ušetříte za 
 dítě i za dospělé. 
 Jednoduše si zde zarezervujte!

Výhodné ceny pro školní třídy, školky 
a skupiny mladistvých!

Termíny jsou samozřejmě možné i mimo otevírací hodiny.
Informace si vyžádejte na emailové adrese: 

info@nabbadabbadoo.de

Specialní nabídky:Specialní nabídky:

VstupenkyVstupenky

Děti do 2 let:             zdarma*  zdarma*

Děti od 2 – 15 let:   9,90€ 10,90€

Dospělí od 16 – 64 let:   5,50€ 6,50€

Dospělí nad 65 let:             zdarma*  zdarma*

Dítě, které slaví narozeniny*:            zdarma*  zdarma*

Návštěvníci s handicapem*:

Děti:     8,00€ 9,00€

Dospělí s doprovodem:    4,50€ 5,50€

Vozíčkáři:                zdarma  zdarma

Happy hour od 17 hodin:

Děti od 2 – 15 let:   7,00€ 8,00€

Dopělí od 16 – 64 let:    4,50€ 5,50€

*Věk dětí je nutno doložit dokladem.

**Nelze spojit s nabídkou narozeninových balíčků.

cena v online cena v online 
prodeji:prodeji:

platba na platba na 
místě:místě:

QR kód ke QR kód ke 
stažení – online prodej!stažení – online prodej!

www.nabbadabbadoo.dewww.nabbadabbadoo.de
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NABBURG
přímo na A93

Richtung
Nabburg

Oskar-von-Miller-Straße

NABBA DABBA DOO Kinderland GmbH

Tel: 09433-7999079 >> WhatsApp: 015155279961

Schulstraße 12 >> 92507 Nabburg



Naše narozeninové balíčky :Naše narozeninové balíčky :
(rezervace online je nutná!)(rezervace online je nutná!)

Balíček BASICBalíček BASIC
1x vstupenka pro dospělého
5x vstupenka pro děti na celý den

>> Barevně dekorovaný stůl pro všechny účastníky 
         (talíře, ubrousky, pohárky, papírové ozdoby a koruna pro oslavence)

>> 0,5 l nápoje pro dítě – softdrink nebo šťáva     (přepočítává se na jednotku pitcher)

>> Vlastní narozeninový dort nebo koláč
>> Malý narozeninový dárek pro oslavence
!!  Jídlo není v ceně balíčku zahrnuté. Je možné si    
    je přiobjednat na místě a musí se zvlášť zaplatit.  
    Nabídka leží na stole

>> Cena balíčku pro 
    5x dítě a jednoho dospělého: 72,00€
>> Každé další dítě:  14,40€
>> Každý další dospělý: 5,50€

Balíček STANDARDBalíček STANDARD
2x vstupenka pro dospělého
5x vstupenka pro děti na celý den

>> Barevně dekorovaný stůl pro všechny účastníky 
         (talíře, ubrousky, pohárky, papírové ozdoby a koruna pro oslavence)

>> 1,0 l nápoje pro dítě – softdrink nebo šťáva     (přepočítává se na jednotku pitcher)

>> 1 jídlo pro děti dle vlastního výběru.    (Nabídka leží na stole. 
         Malá porce hranolků, 4x kuřecí nugetky, párek s houskou, pizza za příplatek*)

>> Vlastní narozeninový dort nebo koláč.
>> Malý narozeninový dárek pro oslavence.
>> Od 8 dětí dostane oslavenec volnou vstupenku 
    na další návštěvu.

>> Cena balíčku 
pro 5x dítě a 2 dospělé: 109,00€
>> Každé další dítě:  21,80€
>> Každý další dospělý: 5,50€

Balíček PREMIUMBalíček PREMIUM
2x vstupenka pro dospělého včetně teplého 
     nápoje dle vlastního výběru
5x vstupenka pro děti na celý den

>> Barevně dekorovaný stůl pro všechny účastníky 
         (talíře, ubrousky, pohárky, papírové ozdoby a koruna pro oslavence)

>> 1,5 l nápoje pro dítě – softdrink nebo šťáva     (přepočítává se na jednotku pitcher)

>> 1 jídlo pro děti dle vlastního výběru. Nabídka 
     leží na stole.(Velká porce hranolků/ 6x kuřecí nugetky/ párek s houskou/ 
          Kiddybox/ hamburger nebo cheeseburger/ pizza za příplatek*)

>> Vlastní narozeninový dort nebo koláč.
>> Malý narozeninový dárek pro oslavence.
>> Oslavenec dostane volnou vstupenku na další 
    návštěvu.
>> 1x 0,2 l nápoje s ledovou tříští nebo zmrzlina pro 
    každé dítě.
>> Sladký hrneček = 200 g mix gumových 
    medvídků pro každé dítě.

>> Cena balíčku pro 5x dítě 
    a 2 dospělé: 164,50€
>> Každé další dítě:  32,90€
>> Každý další dospělý: 5,50€

Rezervace na: Rezervace na: 
shop.nabba-dabba-doo.deshop.nabba-dabba-doo.de

K rezervaci prosím
 oskenujte kód 

K rezervaci prosím
 oskenujte kód 

*Pokud děti zvolí půlku pizzy místo jídla, které je
v ceně balíčku, není příplatek nutný.www.nabbadabbadoo.dewww.nabbadabbadoo.de

Rezervujte si vždy 
online vstupenky. 

Když jsou všechna místa rezervovaná, 
není vstup bez vstupenky možný! 

Rezervovat si je lze jednoduše přes
ticketshop na našich webových stránkách.

Aktuální otevírací hodiny jsou k dočtení online na 
našich webových stránkách.
Měníme je podle sezóny.
Kromě toho máme během prázdnin mimořádné 
otevírací časy.

Otevírací hodiny:Otevírací hodiny:

Oskenujte tento Oskenujte tento 
QR kód – navede QR kód – navede 

Vás na naše otevírací hodiny.Vás na naše otevírací hodiny.

Ticketshop přímo na mobil, 
Ticketshop přímo na mobil, 

tablet nebo PC.tablet nebo PC.
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K rezervaci prosím
 oskenujte kód 

K rezervaci prosím
 oskenujte kód 

K rezervaci prosím
 oskenujte kód 

K rezervaci prosím
 oskenujte kód 


