Hexenkessel Blatten - Belalp
BEZOEKERSINFORMATIE HEKSENKETEL BLATTEN-BELALP
ADVENTURE PARK
Vier verschillende parcours in verschillende hoogte en moeilijkheidsgraad staan u ter
beschikking.

parkours 1

parkours 2

parkours 4 (super Tyroline)

parkours 3

parcours 5

Het eerste parkours (groen) duurt ongeveer 40 minuten. Om parkours 2 (rood) te doorlopen
heeft u ongeveer 1 uur nodig. Voor onderdeel 3 (bruin) komt het geheel op uw persoonlijke
en sportieve conditie aan, hiervoor bent u nogmaals 20 minuten onderweg. Het zwarte
parkours duurt ongeveer 20 minuten. Om dit onderdeel te doorlopen bevelen wij enkel
kinderen/jeugd vanaf een lichaamslengte van 140cm aan en volwassenen.
Het benodigde materiaal kunt u huren voor een tijdsduur van 3,5 uur. Het is u vrij in welke
volgorde u het parkours wilt doorlopen.
De laatste toegang tot het Adventure Park is 16.30 uur.

UITRUSTING EN KLEDING
De volledige uitrusting wordt u ter beschikking gesteld. Dit is in de entreeprijs inbegrepen.
Persoonlijke klimuitrusting is verboden. Het dragen van een helm is niet verplicht. Wij
adviseren u comfortabele vrijetijdskleding en schoeisel te dragen zoals, turn- wandel of
trekkingschoenen. Lange haren moeten vastgebonden of opgestoken worden. Het dragen
van juwelen wordt niet aangeraden. Fotocamera, mobiele telefoon etc. kunt u
vanzelfsprekend bij u houden. De organisatie is echter in zijn geheel niet aansprakelijk bij
verlies of beschadiging. Waardevolle spullen en rugzakken kunnen in bewaring gegeven
worden bij de receptie (minigolfhuis). Ook hier draagt de organisatie geen
verantwoordelijkheid bij verlorene of gestolen voorwerpen.

MINIMALE LENGTE/GEWICHT
Kinderen kunnen deelnemen vanaf een lichaamslengte
van 125cm. Deze regel wordt consequent en zonder uitzondering doorgevoerd.

INSTRUCTIES/OPLEIDINGSPARCOURS
De instructies door ons personeel moeten in elke situatie worden nagevolgd.
Voordat u het parkours opgaat wordt u vertrouwd gemaakt met het materiaal en ontvangt u
uitvoerige instructies.
Aansluitend moet elke deelnemer het korte oefeningsparkours doorlopen. U bent geheel
zelfstandig op de verschillende onderdelen onderweg, ons geschoold personeel staat u
echter ten alle tijden ter beschikking.

MINIGOLF
Het minigolfparkours bestaat uit 18 minigolfbanen. In de entreeprijs is inbegrepen:
minigolfstick, minigolfbal, beoordelingsformulier met balpen en clipbord.

SPEELPLAATS EN KIKKERBAD
Voor onze kleinere gasten, staat een spannende speelplaats met o.a. een springkasteel en
een kikkerbad ter beschikking. De kinderen staan echter niet onder toezicht van het
personeel van het vrijetijdspark Blatten. Wij veroorloven ons echter bij ongehoord gedrag en
zo nodig alleenspelende kinderen, van het terrein te verwijderen.

WETENSWAARDIGHEDEN
Ons park is ook bij lichte regenval geopend. Bij hevige regen, onweer en stormachtige
winden kan het zijn dat het park tijdelijk moeten worden gesloten.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het entreegeld wanneer het
Adventure Park om meteorologische redenen gesloten moet worden. Bij onzekere
weersverwachtingen adviseren wij u Tel. +41 27/921 60 40 te raadplegen.

EET/DRINK MOGELIJKHEDEN
In de onmiddellijke nabijheid van het Park zijn verschillende restaurants. Wij verkopen in ons
Kiosk, frisdranken, snoep en ijs. Iets boven het Adventure Park is het Rischinerbos. Hier zijn
openbare BBQ-plaatsen. Picknick is geoorloofd, wij vragen u echter rekening te houden met
andere parkgasten en uw afval zelf te verwijderen.

ONGEVALLEN
Bij ongevallen wijst het vrijetijdspark Blatten bei Naters iedere verantwoordelijkheid af. Wij
zien toe op het onberispelijk instandhouden van de apparaten,het plantsoen en de
handhaving van de juiste gedragscodes op het volledige terrein.
Bij overtreden of negeren van instructies en veiligheidseisen van ons personeel:
- kan de betreffende deelnemer/deelnemers van het vrijetijdspark Blatten verwijderd worden.
- draagt de Stichting voor Kuuroordinstellingen en het personeel geen aansprakelijkheid bij
eventuele schade.

