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KLUCZ DO ZWIĘKSZENIA
RUCHU TURYSTYCZNEGO

Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego to najlepsze rozwiązanie,
dzięki któremu będzie możliwe zwiększenie strumienia turystycznego w danym mieście i w regionie.

  

Hotel / Spa /
Centrum

Konferencyjne

 

 

Strefa Aktywnego
Relaksu

Centrum
Odnowy Zdrowia

 

VR Life

Oceanarium

Pasaż Handlowy

HELLO POLAND
Interaktywne Centrum
Informacji Turystycznej

Pasaż
Gastronomiczny

Galeria Medyczna

3



 
 

CECHY OBIEKTU
nowoczesne wielofunkcyjne obiekty spędzania czasu wolnego to inwestycje, które:

 
 

  

 

 
mają charakter centrotwórczy

wydłużają sezon turystyczny miasta do 365 dni/rok

stają się silnym magnesem przyciągającym nowy, szeroki strumień turystyczny

mają realne przełożenie na rozwój pozostałych gałęzi lokalnej gospodarki (transportową, hotelarską, 

gastronomiczną itd.)

stają się nową ikoną miasta, zwiększając wartość marketingową miasta 

i regionu

tworzą nową kulturę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców

zaspokajają potrzeby wielu grup docelowych

zapewniają długofalowe zyski i wpływy do budżetu miasta

TO WŁAŚNIE
NASZ KLUCZ DO

SILNIKA TURYSTYCZNEGO

I WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU
SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
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Produkty PFI Future
tworzące Obiekt
Spędzania Czasu Wolnego

MOTO WORLD
KOCHAM PRĘDKOŚĆ

EKSPERYMENTARIUM
ŚWIAT ZABAWY I NAUKI

WATER W    RLDS
ŹRÓDŁA POZYTYWNYCH EMOCJI

GALERIA MEDYCZNA

VRLIFE

FINE FOOD

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK



  

Mając na uwadze fakt stałego rozwoju branży turystycznej oraz rosnące zapotrzebowanie na różnorodne formy 
spędzania czasu wolnego, stworzyliśmy serial budowy odcinków Obiektów Strefy Czasu Wolnego – “Water Worlds 
– Żródło pozytywnych emocji”. Obiekty mają charakter edukacyjny i poznawczy, a każdy z nich poświęcony jest 
innemu zakątkowi Ziemi. Unikatowy charakter każdej koncepcji umożliwia zwiedzającym ekscytującą podróż po 
wodnych światach Ziemi i kontakt z rzadkimi okazami tamtejszej fauny i flory, zapewniając Gościom całoroczną 
rozrywkę i źródło pozytywnych emocji.

Odcinki serialu „Water Worlds” są także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na obiekty spędzania czasu 
wolnego przez całe rodziny oraz potrzebę wzmocnienia atrakcyjności turystycznej dużych miast i aglomeracji, 
mając pozytywny wpływ na rozwój całego przemysłu turystycznego w mieście.

Odcinki serialu WATER WORLDS:

WATER W    RLDS
ŹRÓDŁA POZYTYWNYCH EMOCJI

AUSTRALIA

MADAGASKAR

KARAIBY
W POSZUKIWANIU WYSPY SKARBÓW

PREHISTORIA

RZEKI ŚWIATA CHINY
WODNY ŚWIAT ORIENTU 

TRÓJMORZETAJEMNICE
ZATOPIONEJ ATLANTYDY

LEGATUM
WODNE ŚWIATY BIBLII

Drugi odcinek serialu Water Worlds
poświęcony tematyce
Ameryki Południowej,

realizowany w Gdańsku,
przy stadionie Energa Gdańsk.

Odcinek serialu Water Worlds
poświęcony historii Ziemi i zmianom,
jakie następują w strumieniu czasu

w naszym ekosystemie.

Odcinek serialu Water Worlds
dedykowany unikatowej faunie
i florze Australisjkich wybrzeży.

Odcinek serialu Water Worlds
poświęcony endemicznym gatunkom

tzw. „Czerwonej wyspy”.

Odcinek serialu Water Worlds
poświęcony różnorodnym
gatunkom zwierząt i roślin

rzek z najdalszych
stron świata.

Odcinek serialu Water Worlds związany
z opowieściami o tajemniach zatopionej
Atlantydy. Unikatowy charakter obiektu

zapewnia narracja i ekspozycje oparte
na historii starożytnej sztuki 

i ówczesnej kulturze.

Odcinek serialu Water Worlds
poświęcony Trójmorzu

i Grupie Wyszehradzkiej.

Odcinek serialu Water Worlds
dedykowany bogactwu przyrody,

kultury i tradycji Chin.

Odcinek serialu Water Worlds.
Zaprasza w podróż do wodnego świata
mórz, jezior i rzek obecnych na kartach
biblijnych. Narracja obiektu utrzymana

w klimacie czasów I w.n.e.

Odcinek serialu Water Worlds
poświęcony marynistycznej

historii Karaibów i bogactwu fauny i flory
tamtejszych wód. W tym miejscu
odwiedzający zostają zaproszeni

w podróż do świata karaibskich mórz
pełnych rekinów i legendarnych korsarzy.
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MOTO WORLD
KOCHAM PRĘDKOŚĆ

Moto World to zespół zróżnicowanych, całorocznych  atrakcji o charakterze rodzinnym i hobbystycznym, których wspólnym mianownikiem
jest pasja do motoryzacji, jej historii oraz edukacji: technicznej i z zakresu ruchu drogowego.

Założenia funkcjonalne:

wchodząca w skład strefa eksperymentarium dla dzieci wyposażona jest w interaktywne eksponaty, które pozwalają najmłodszym zrozumieć
jak działa samochód – od klasycznego auta po samochód elektryczny;
w „Dziecięcym Warsztacie” dzieci mogą wczuć się w rolę mechanika samochodowego i być pozostawione na określony czas bez opieki rodziców; 
odpowiednio wyposażone, bezpieczne stanowiska pozwalają na szereg napraw i czynności eksploatacyjnych przy modelu samochodu, samolotu itp.;
w multimedialnym muzeum Goście mogą podziwiać zarówno klasyczną ekspozycję zabytkowych, sportowych i unikalnych pojazdów, okraszoną 
spójna narracja z wykorzystaniem multi-mediów i VR;
obiekt może mieć charakter makiety kolejowej z efektami VR, parku miniatur, muzeum motoryzacji z wizualizacjami i narracją nawiazujacą do 
prezentowanych eksponatów;
urozmaiceniem konceptu jest sklep z zabawkami i modelami oraz Moto-Cafe – tematyzowana kawiarnia/restauracja  w klimacie motoryzacyjnym 
(eksponaty, wystrój, transmisje wyścigów F1 itp.).

Eksperymentarium to serial budowy odcinków Obiektów Strefy czasu wolnego, stanowiący Centrum Nauki oparte na unikatowych i interaktywnych 
metodach ekspozycyjnych. Jako strefa edu-rozrywki dla całej rodziny, przeznaczona jest do propagowania wiedzy, promocji nauki oraz szeroko 
rozumianych rozwiązań proekologicznych, wykorzystując do tego celu unikatowe i interaktywne metody ekspozycyjne.

Założenia funkcjonalne:

propagowanie rozwiązań technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii (biomasa, fotowoltaika, energia wiatrakowa);
tajemnice nauki przedstawione w interaktywnej formie, dedykowanej różnym grupom wiekowym;
funkcja wystawiennicza – wystawy stałe i czasowe ukazujące zwiedzającym w prosty i namacalny sposób zasady działania
różnego typu innowacyjnych rozwiązań najnowszej myśli technologicznej;
lekcje, wykłady i sympozja mające na celu przybliżenie tematyki nowoczesnych technologii;
możliwość organizowania dedykowanych „lekcji biologii” dla uczniów z całego kraju.

Niektóre propozycje odcinków serialu EKSPERYMENTARIUM:

 

 

EKSPERYMENTARIUM
ŚWIAT ZABAWY I NAUKI

PLANETARIUM MIASTA PRZYSZŁOŚCIDOLINA LOTNICZA
RZESZÓW

ENERGIA
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Egzotyczna Laguna to strefa, która jest słoneczną oazą przez 365 dni w roku. W obiekcie znajdziemy las tropikalny, baseny z piaszczystymi
plażami, wodospady, atrakcje wodne dla wszystkich grup wiekowych oraz dużą ilość leżaków, umożliwiających relaks i wypoczynek.
Zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta i jego okolic będą mogli skorzystać ze słonecznych kąpieli, bez względu na dzień, porę roku
i zewnętrzne warunki atmosferyczne. Uzupełnieniem strefy relaksu jest Saunarium, Fitness i inne atrakcje.

Egzotyczna Laguna to obiekt zapewniający aktywny relaks dla całej rodziny, choć nie ma charakteru sportowego basenu, ani typowego
Aqua Parku. Egzotyczna Laguna to koncept zapewniający swoim gością dawkę  egzotycznych,  pozytywnych i słonecznych emocji.
To obiekt  dla wszystkich spragnionych słońca, relaksu, spokoju i przygody w  tropikach.

 

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

Turystyka w współczesnym świecie ma co najmniej  trzy wymiary: turystyki pobytowej, turystyki biznesowej i turystyki medycznej.
Turystyka medyczna najczęściej związana jest z chirurgią jednego dnia.  Prywatne praktyki oferujące tego typu zabiegi prężnie rozwijają się
na wielu rynkach i potrzebują odpowiednich powierzchni dostosowanych do indywidualnych  praktyk świadczących usługi medycyny 
związanych z chirurgią jednego dnia. Galeria Medyczna to unikatowa przestrzeń, w której skupione będą  prywatne praktyki  medyczne
z różnych dziedzin. Najlepsi specjaliści w swoich specjalizacjach, a także najnowocześniejszy sprzęt medyczny zapewnią wysoka jakość  
wykonywanych zabiegów.

Założenia funkcjonalne:

specjalistyczne zabiegi chirurgii jednego dnia;

sieć wysokospecjalistycznych praktyk medycznych z różnych dziedzin;

możliwość wykonania kompleksowych badań medycznych;

dostęp do laboratoriów i nowoczesnego sprzętu medycznego;

dostęp do zaplecza hotelowego i konferencyjnego

GALERIA MEDYCZNA
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Jaskinia VR to zespół atrakcji opartych na najnowocześniejszych technologiach VA i AR (Virtual Reality i Augmented Reality), uzupełnionych 
interaktywnymi technikami multimedialnymi, za pomocą których można przekazywać dowolna treść rozrywkową i edukacyjną. Szczególnie 
skutecznych i atrakcyjnym sposobem przekazywania treści jest forma rywalizacji („grywalizacji”), która przy wykorzystaniu techniki VR i AR może 
stworzyć unikalną atrakcję. Elastyczność technologii pozwala na przygotowanie dowolnego kontentu merytorycznego. Unikalność atrakcji powinien 
zapewnić lokalny kontekst. Oparcie treści o historię, kulturę lub tradycję miasta, regionu lub kraju. Znakomitym przykładem może być kino 5D w 
którym widzowie biorą udział w zapierającym dech w piersiach ekstremalnym locie nad miastem, poznając jego zabytki, oglądając znane atrakcje z 
nieznanej perspektywy, odkrywając miejsca nieznane i zwykle niedostępne lub odbywają liczne podróże w czasie i przestrzeni.

Założenia funkcjonalne:

duża elastyczność powierzchni – zwykle od 400 do 2000 m2;

duża przepustowość pozwalająca na przyjęcie założonego strumienia odwiedzajacych;

może występować jako samodzielna atrakcja lub jako uzupełnienie i wzmocnienie przekazu innej atrakcji zasadniczej, takiej jak tematyczne muzeum, 

oceanarium itp.

Kids’ ZOO jest interaktywną strefą zabaw i rozrywki dostosowaną dla grup wiekowych wśród dzieci w wieku od 3 do 12 lat, przybliżająca
dzieciom świat zwierząt. Specjalnie przygotowane dla tych grup wiekowym miejsca zabaw i rozrywki mogą być połączone ze “zwierzęcym 
przedszkolem”, które umożliwia najmłodszym kontakt z małymi zwierzętami, które dzieci mogą głaskać czy karmić pod okiem opiekuna.

Założenia funkcjonalne:

strefa zaopatrzona jest w urozmaicone place zabaw dostosowane do kilku grup wiekowych, których tematem przewodnim jest świat zwierząt;

stałą opiekę nad dziećmi sprawują profesjonalni animatorzy, którzy zapewniają najmłodszym szereg rozrywek, w tym zabawy, konkursy i warsztaty;

tematyczne animacje pozwolą przeżyć podróż safari, odegrać rolę hodowcy zwierząt, zostać treserem dzikich kotów czy weterynarzem;

strefa, prócz rozrywkowej, pełni także rolę edukacyjną – dzieci zainteresowane zakupem pupila mogą odbyć praktyczny kurs opieki nad 
wybranym gatunkiem zwierzaka i zdobyć certyfikat “Zawodowego opiekuna zwierząt”;

strefa wyposażona jest w przestrzeń dostosowaną do organizacji urodzin i innych imprez okolicznościowych dla dzieci.

 

 

VRLIFE
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Hotel musi być wyjątkowym miejscem, do którego chce się powrócić. Takie właśnie pragnienia zapewni Hotel ****Secret Continental, w którym pobyt 
dostarczy gościom wiele ciekawych wrażeń. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone będą wybranym kontynentom, państwom oraz 
miastom, dając początek niezwykłej podróży do odległych zakątków całego świata. Bez wątpienia będzie to unikatowa oferta. Hotel w połączeniu
z Galerią Medyczną będzie również skierowany na obsługę turystyki medycznej. Możliwe jest również wzmocnienie obiektu o centrum 
kongresowo-eventowe, dzięki któremu hotel stanie się silnym centrum obsługującym turystykę biznesową.

Hotel działa również w sytemie condo hotel, który umożliwia naszym partnerom zainwestowanie kapitału w nasz produkt z gwarancją zysku na 
ustalonej stopie procentowej.

W wielofunkcyjnych obiektach spędzania czasu wolnego zapewniamy atrakcje różnego rodzaju. Jesteśmy przekonani, że również strefa 
gastronomiczna może być niezwykłym miejscem oferującym wyjątkowe doznania na płaszczyźnie kulinarnej. W naszych obiektach, w zależności od ich 
lokalizacji i charakteru, funkcjonują restauracje pod marką „Laguna Bistro” i „Korba”.

Oferty dedykowane

Nasze restauracje zapewniają również możliwość organizowania zamkniętych eventów. Bogata inwencja twórcza doświadczonego zespołu 
gwarantuje przygotowanie eleganckiej i wykwintnej oprawy kulinarnej dużego bankietu, kolacji firmowej w postaci „szwedzkich stołów”
z finezyjnymi przysmakami kuchni polskiej lub tematycznej – spełniającymi wysokie oczekiwania najbardziej wymagających gustów. 

Laguna Bistro

To nowocześnie zaaranżowana restauracja – z szeroką ofertą szybkich przekąsek, energetycznych śniadań, lunchów i obiadów, wzbogacone
o aromatyczną kawę oraz wyśmienite wypieki – przygotowywane według domowych receptur. Każda restauracja zlokalizowana jest w wyjątkowym 
miejscu np.: na pokładzie „wraku statku” z widokiem na baseny z kotikami afrykańskimi i pingwinami przylądkowymi, zapewniając w ten sposób 
dodatkowe atrakcje swoim klientom i niespotykaną atmosferę.

Korba

To unikatowe miejsce o charakterze restauracyjno – lunchowym. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników okolicznych biur, turystów, a także 
mieszkańców danego miasta korzystających chętnie z ofert gastronomii. Subtelne smaki potraw i wypieków mają podkreślać wyjątkowy charakter 
wnętrza – niezobowiązujący, ale zarazem dopracowany w każdym szczególe. Przytulna i ciepła aranżacja, unikatowe detale, spójny i rozpoznawalny 
wizerunek marki w postaci stylowych dodatków według indywidualnego projektu – zapewniają komfort i dobre samopoczucie Gości. Lokal daje 
jednoznaczny sygnał dla odwiedzających, że panuje w nim szeroko rozpowszechniony styl kryjący się pod pojęciem „casual” – czyli gospodarze 
stawiają na swobodę, luz, wygodę i nieformalność.

FINE FOOD
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Przykładowy
program funkcjonalny
Wielofunkcyjnego Obiektu
Spędzania Czasu Wolnego
i Atrakcji Turystycznej
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OCEANARIUM

Spółka PFI Future S.A. jest właścicielem licencji na budowę oceanarium,
które jako atrakcja turystyczna jest GWARANCJĄ SUKCESU KOMERCYJNEGO. 

Mając na uwadze fakt stałego rozwoju branży turystycznej oraz rosnące zapotrzebowanie
na różnorodne formy spędzania czasu wolnego, stworzyliśmy serial budowy odcinków
Obiektów Strefy Czasu Wolnego - “Water Worlds - Żródło pozytywnych emocji”. 
Obiekty mają charakter edukacyjny i poznawczy, a każdy z nich poświęcony jest innemu
zakątkowi Ziemi. Są także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na obiekty spędzania
czasu wolnego przez całe rodziny oraz potrzebę wzmocnienia atrakcyjności turystycznej
dużych miast i aglomeracji.
 

WATER W    RLDS
ŹRÓDŁA POZYTYWNYCH EMOCJI

To będzie
miejsce,

do którego
chce się

powrócić!!!

WARIANT A

powierzchnia całkowita:

22-25 tys. m²

strumień zwiedzających:

minimum 1 950 000

WARIANT B

powierzchnia całkowita:

15-20 tys. m²

strumień zwiedzających:

minimum 1 500 000

WARIANT C

powierzchnia całkowita:

12-15 tys. m²

strumień zwiedzających:

minimum 1 000 000

Założenia funkcjonalne:

• obiekty projektowane dla liczby zwiedzających    
   od 1 mln do 4 mln osób;
• obiekt strefy czasu wolnego dla mieszkańców;
• atrakcja turystyczna i magnes przyciągający 
   kolejne strumienie turystów do miasta;
• nowe całoroczne miejsca pracy dla kilkuset osób;
• obiekt mający wpływ na rozwój całego 
   przemysłu turystycznego w mieście.
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Założenia funkcjonalne:

• duża elastyczność powierzchni – zwykle od 400 do 2000 m2
• duża przepustowość pozwalająca na przyjęcie minimum 150 osób na godzinę
• może występować jako samodzielna atrakcja lub jako uzupełnienie
 i wzmocnienie przekazu innej atrakcji zasadniczej takiej jak tematyczne
 muzeum, oceanarium itp
 

 
 

 
 

  

VRLIFE
VR Life to magiczny świat wirtualnej rzeczywistości, oferujący całkowicie nowe 
doznania i emocje tworzone przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. 
Fotorealistyczne projekcje, interaktywne instalacje multimedialne i urządzenia 
pozwalające w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie zapewnią niezapomnianą 
rozrywkę dla osób w każdej grupie wiekowej i o różnych zainteresowaniach.
W zależności od lokalizacji, koncept VR Life będzie oferował między innymi całkowicie 
immersyjne symulatory (tzw. flying theater), w których widzowie biorą udział
w zapierających dech w piersiach ekstremalnych lotach, oglądając znane atrakcje
z nieznanej perspektywy, odkrywając miejsca nieznane i zwykle niedostępne,
a wszystko to z efektami specjalnymi rodem z hollywoodzkich superprodukcji.
VR Life to również świetny sposób na przekazywanie wiedzy naukowej w przystępny
i atrakcyjny sposób, wpisujący się w metodę nauki przez zabawę lub na promocję 
dowolnej atrakcji turystycznej, miasta czy regionu geograficznego.

PRZYGODY
W WIRTUALNYM ŚWIECIE
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EKSPERYMENTARIUM
Interaktywne Centrum Nauki

Eksperymentarium to serial budowy odcinków Obiektów Strefy czasu 
wolnego, stanowiący Centrum Nauki oparte na unikatowych i interaktywnych 
metodach ekspozycyjnych. Jako strefa edu-rozrywki dla całej rodziny, 
przeznaczona jest do propagowania wiedzy, promocji nauki oraz szeroko 
rozumianych rozwiązań proekologicznych, wykorzystując do tego celu 
unikatowe i interaktywne metody ekspozycyjne.

Założenia funkcjonalne:

•  propagowanie rozwiązań technologicznych związanych z odnawialnymi    
   źródłami energii (biomasa, fotowoltaika, energia wiatrakowa);
•  tajemnice nauki przedstawione w interaktywnej formie, dedykowanej
   różnym grupom wiekowym;
•  funkcja wystawiennicza – wystawy stałe i czasowe ukazujące zwiedzającym    
   w prosty i namacalny sposób zasady działania różnego typu innowacyjnych 
   rozwiązań najnowszej myśli technologicznej;
•  funkcja edukacyjna – warsztaty i laboratoria, eksperymenty przeprowadzane 
   przy i z udziałem zwiedzających, wykłady i sympozja w salach konferencyjnych    
   mające na celu przybliżenie tematyki nowoczesnych technologii;
• możliwość organizowania dedykowanych „lekcji biologii” dla uczniów
   z całego kraju.

EKSPERYMENTARIUM
ŚWIAT ZABAWY I NAUKI
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Założenia funkcjonalne:

•  łatwy i szybki dostęp do szerokiej wiedzy zapisanej zarówno
    na tradycyjnych, jak i nowoczesnych nośnikach;
•  połączenie funkcji edukacyjnej i naukowej z rozrywkową,
   dzięki kawiarniom i strefom relaksu;
•  możliwość organizowania eventów kulturalnych 
   i dydaktycznych dzięki licznym stanowiskom internetowym,
   nowocześnie wyposażonym salom spotkań oraz miejscom
   rozrywki dla dzieci. 

MEDIATEKA

Ta nowoczesna, multimedialna biblioteka zaoferuje dostęp do niezliczonych dziedzin
wiedzy zapisanych zarówno w formie tradycyjnej książki, jak i na najnowocześniejszych 
nośnikach. Z innowacyjnego centrum bibliotecznego będą mogli korzystać wszyscy - 
zarówno uczniowie i studenci, jak i turyści, którzy przy filiżance kawy odnajdą chwilę 
relaksu podczas ciekawej lektury. Mediateka stanie się także centrum kulturowym,
gdzie w nowocześnie wyposażonych salach będą mogły odbywać się eventy i spotkania 
literackie, jak również lekcje dla uczniów z wykorzystaniem nowych mediów. 
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Założenia funkcjonalne:

•  dedykowana oferta handlowa
   dla różnych grup docelowych;
•  pasaż połączony jest ze strefą oceanarium,
    stanowiąc jego zasadnicze uzupełnienie.

Założenia funkcjonalne:

•  dostępność dla gości wszystkich części kompleksu;
•  różnorodność oferty kulinarnej;
•  samoobsługowy system dystrybucji posiłków.

PASAŻ
HANDLOWY

Pasaż handlowo-usługowy to przestrzeń oferująca możliwość
nabycia wyselekcjonowanych tematycznie pamiątek związanych
z obiektem. Pozwolą one kontynuować rozpoczętą przygodę
i poszerzać swoją wiedzę z zakresu świata nauki, przyrody,
czy też zagadnień proekologicznych.

Food Court ma zapewniać gościom kompleksu
rozrywkowo-edukacyjnego możliwość
skosztowania potraw charakterystycznych
dla wybrzeży z różnych części świata. 

PASAŻ
GASTRONOMICZNY

FINE FOOD
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Założenia funkcjonalne:

• strefa rekreacji i atrakcji dla różnych grup
   wiekowych;
• dostęp do basenu, Saunarium i Fitness;
• rozsuwany dach nad strefą basenową;
• szeroka oferta usług SPA;
• atrakcje dla młodzieży, jako nocny klub „Ibiza”;
• raz w tygodniu obiekt czynny całą dobę.

 
 

 
 

  

WIELKOŚCI MODELI
możliwych do realizacji 

EGZOTYCZNA LAGUNA

WARIANT A

Egzotyczna Laguna: 6 000 m²

Saunarium: 1 800 m²

Fitness: 700 m²

pow. całkowita: 8 500 m²

WARIANT B

Egzotyczna Laguna: 5 000 m²

Saunarium: 1 500 m²

Fitness: 500 m²

pow. całkowita: 7 000 m²

WARIANT C

Egzotyczna Laguna: 4 000 m²

Saunarium: 1 000 m²

Fitness: 500 m²

pow. całkowita: 5 500 m²

Egzotyczna Laguna to Strefa relaksu wodnego połączona
z lasem tropikalnym i plażą, zapewniająca atrakcję i rekreację
różnym grupom wiekowym przez 365 dni w roku.
Uzupełnieniem strefy są Saunaria, Fitness oraz SPA.

SŁONECZNA
KĄPIEL

dostępna przez
365 dni w roku

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK



Założenia funkcjonalne:

• tematyczne aranżacje wystroju pięter i pokoi;
• wzbogacony o część konferencyjną, galerię sztuki nowoczesnej,   
   kręgielnię, sklep z Whiskey i cygarami oraz taras widokowy;
• wyposażony w restaurację serwującą tematyczną kuchnię z różnych stron świata;
• hotel skierowany również na obsługę turystyki medycznej.

HOTEL

Hotel musi być wyjątkowym miejscem, do którego będziemy chcieli powrócić.
Nie inaczej będzie w naszym Hotelu Secret Continental, w którym pobyt zapewni gościom
wiele ciekawych wrażeń. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone
będą wybranym kontynentom, państwom oraz miastom, dając początek
niezwykłej podróży do odległych zakatków całego świata. Bez wątpienia
będzie to unikatowa oferta na terenie całego miasta i regionu.
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Założenia funkcjonalne:

• nowoczesne Centrum wystawienniczo-eventowe umożliwiające organizację
różnego rodzaju kongresów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, wystaw, 
pokazów mody oraz innych spektakularnych i prestiżowych wydarzeń;

• centrum logistyczne dla mediów – dedykowane rozwiązania techniczne
umożliwiające realizację i transmisję z w/w eventów. Specjalne strefy dla 
akredytowanych dziennikarzy, w których na bieżąco będzie można wykonywać 
czynności dziennikarskie, w tym relacje „na żywo”.

CENTRUM
WYSTAWIENNICZO-EVENTOWE

Centrum może stanowić wydzieloną strefę Hotelu lub funkcjonować jako niezależny,
wielofunkcyjny obiekt, który dzięki swej wyjątkowej lokalizacji i stworzonym możliwościom
stanowić będzie NOWE CENTRUM SPOTKAŃ BIZNESU W MIEŚCIE.

Centrum Wystawiennicze byłoby w stanie organizować eventy i konferencje
nawet do 2000 uczestników. Bez wątpienia byłaby To unikatowa oferta
na terenie całego Miasta i Regionu.
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Założenia funkcjonalne:

• specjalistyczne zabiegi chirurgii jednego dnia;
• sieć wysokospecjalistycznych praktyk
   medycznych z różnych dziedzin;
• możliwość wykonania kompleksowych
   badań medycznych;
• dostęp do laboratoriów i nowoczesnego
   sprzętu medycznego;

GALERIA
MEDYCZNA

Wyspecjalizowana przestrzeń dla prywatnych praktyk
medycznych chirurgii jednego dnia, z dostępem do centrum
konferencyjnego i hotelu. Najlepsi specjaliści i eksperci
w swoich dziedzinach, a także najnowocześniejszy sprzęt
medyczny zapewnią komfort po zabiegach chirurgii
jednego dnia.

Założenia funkcjonalne:

• strefa będzie wypełniać misję zdrowotną kompleksu;
• nowoczesna i ciekawa architektura, która sama w sobie
   będzie stanowić kolejną niezwykłą atrakcję;
• strefa dostępna zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta;
• strefa wykonana z najnowocześniejszych materiałów,
   z zastosowaniem nowoczesnych technologii i instalacji.

Będzie to zdrowotna strefa kompleksu, wyposażona
w nowoczesne tężnie i komory solankowe.
Ze strefy będą mogli skorzystać wszyscy goście
odwiedzający kompleks.

STREFA
ZDROWIA

GALERIA MEDYCZNA



Założenia funkcjonalne:

• nowoczesna konstrukcja i ciekawa aranżacja trasy
   zapewniająca niepowtarzalne emocje;
• nowoczesne wagoniki rozwijające prędkość do 80 km/h;
• rygorystyczne normy bezpieczeństwa
   na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.

ROLLERCOASTER

Rollercoaster zalicza się do tej grupy atrakcji, które gwarantują
prawdziwy zastrzyk adrenaliny, a emocje związane z jazdą
na długo pozostają w pamięci. Jest atrakcją, z której bardzo chętnie
korzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta.
TO OBOWIĄZKOWY PUNKT NA LIŚCIE KAŻDEGO TURYSTY!

21
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Kids’ ZOO jest interaktywną strefą zabaw i rozrywki dostosowaną dla grup wiekowych
wśród dzieci w wieku od 3 do 12 lat, przybliżająca dzieciom świat zwierząt.
Specjalnie przygotowane dla tych grup wiekowym miejsca zabaw i rozrywki mogą być
połączone ze “zwierzęcym przedszkolem”, które umożliwia najmłodszym kontakt
z małymi zwierzętami, które dzieci mogą głaskać czy karmić pod okiem opiekuna.

Założenia funkcjonalne:
• strefa zaopatrzona jest w urozmaicone place zabaw dostosowane 
 do kilku grup wiekowych, których tematem przewodnim jest świat        
 zwierząt;
• stałą opiekę nad dziećmi sprawują profesjonalni animatorzy, którzy       
 zapewniają najmłodszym szereg rozrywek, w tym zabawy, konkursy
 i warsztaty;
• tematyczne animacje pozwolą dzieciom przeżyć podróż safari,           
 odegrać rolę hodowcy zwierząt, zostać treserem dzikich kotów
 czy weterynarzem;
• strefa, prócz rozrywkowej, pełni także rolę edukacyjną - dzieci            
 zainteresowane zakupem pupila mogą odbyć praktyczny kurs opieki
 nad wybranym gatunkiem zwierzaka i zdobyć certyfikat                 
 “Zawodowego opiekuna zwierząt”;
• strefa wyposażona jest w przestrzeń dostosowaną do organizacji
 urodzin i innych imprez okolicznościowych dla dzieci.
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Założenia funkcjonalne:

• obiekt może stanowić część składową kompleksu
   lub być wybudowany w innym miejscu miasta;
• projekt wizualny konstrukcji koła widokowego może być
  dostosowany do otaczającej architektury;
• zastosowanie nowoczesnych wielofunkcyjnych kabin,
   zapewniających maksymalne doznania wizualne;
• zapewnione będą bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa
  na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.

NOWOCZESNE
KOŁO WIDOKOWE

Niesamowitych wrażeń wizualnych dostarczy nowoczesne koło widokowe.
Dzięki niemu zwiedzający będą mogli ujrzeć niesamowitą panoramę całego miasta
i jego okolic. Koła widokowe cieszą się ogromną popularnością na całym świecie,
zapewniając odwiedzającym niezapomnianą dawkę wrażeń i emocji.
Nowoczesne kabiny pozwalają na przewóz wielu osób, a także organizację
wewnątrz nich różnego rodzaju eventów t.j.: kolacje kameralne, zaręczyny,
degustacje, czy spotkania służbowe.
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Założenia funkcjonalne:

• niepowtarzalne, zmieniające się widoki panoramy podczas posiłku
  dzięki mechanizmowi obrotowemu oraz przeszklonym ścianom;
• możliwość skosztowania wykwintnych potraw;
• rygorystyczne normy bezpieczeństwa
  na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.

OBROTOWA RESTAURACJA
NA WIEŻY WIDOKOWEJ

To miejsce przyciągnie odwiedzających nie tylko doskonałym jedzeniem,
ale przede wszystkim niepowtarzalnym klimatem. W położonej na wieży widokowej
restauracji w kształcie rotundy będzie można podczas posiłku podziwiać rozległą
panoramę okolic. Powoli obracająca się sala - dzięki mechanizmowi obrotowemu
i przeszklonym ścianom - zapewni niezwykłe doznania widokowe,
pozostawiając w pamięci moc wrażeń nie tylko smakowych, ale i estetycznych.



Założenia funkcjonalne:

• browar serwujący piwo warzone na miejscu wg starych
   piwowarskich tradycji;
• tradycyjne menu restauracji oparte na lokalnych produktach,
  doskonale wydobywające smak różnorodnych gatunków piw;
• organizowanie eventów związanych z tradycją piwa
  oraz tematycznych wieczorów z muzyką na żywo. 

TRADYCYJNY BROWAR

Browar będzie stylowym miejscem spotkań dla wszystkich miłośników złotego napoju.
Pozwoli rozkoszować się ciekawymi gatunkami piwa warzonymi na miejscu wg starych
rzemieślniczych tradycji oraz kuchnią dopełniającą ich smaki. Organizowane w browarze 
degustacje, pokazy sztuki piwowarskiej oraz wieczory z muzyką na żywo przyciągną
wszystkich amatorów niebanalnych miejsc pełnych ciepłej atmosfery.
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Założenia funkcjonalne:

•  skomunikowanie obiektu z innymi atrakcjami miasta
    lub np. z oddalonym parkingiem;
•  zastosowanie nowoczesnych wielofunkcyjnych kabin,
   zapewniających maksymalne doznania wizualne;
•  zapewnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa
  na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.

KOLEJKA LINOWA

Popularne atrakcje miasta wymagają ich skomunikowania z pozostałymi częściami
i atrakcjami miasta, za pomocą różnych form i środków komunikacji. Najlepiej,
gdy środek transportu sam w sobie stanowi kolejną atrakcję w mieście.
Taką atrakcją niewątpliwie jest Kolejka Linowa. Osoby z niej korzystające nie tylko
dostaną się do naszego obiektu, ale przy okazji będą mogły ujrzeć panoramę miasta i okolic.



27

PARK MINIATUR
ORIENT EXPRESS

“Moto World - Kocham Prędkość” to serial budowy odcinków Obiektów Strefy Czasu
Wolnego, oparty na unikatowym koncepcie edukacyjno-rozrywkowym o zróżnicowanych
atrakcjach o charakterze rodzinnym i hobbystycznym, których wspólnym mianownikiem
jest pasja motoryzacyjna. W jego ramach proponujemy unikatowy projekt parku
realistycznych, ruchomych miniatur “Orient Express”. To szczególne miejsce zabierze
widza do tętniącego życiem świata orientalnych podróży koleją. Każda z makiet
przedstawiać będzie ruchome modele unikatowych parowozów, szczegółowo
odwzorowany krajobraz, oraz najciekawsze miejsca charakterystyczne dla trasy
legendarnego pociągu Orient Express. Zmieniające się pory dnia, dźwięki, pociągi
oraz tętniące życiem krajobrazy w realistycznej, pełnej miniaturowych szczegółów
scenerii staną się fantastyczną atrakcją dla całej rodziny.

Założenia funkcjonalne:

• strefa pełni także funkcję edukacyjną;
• strefa prezentować będzie realistyczne makiety dedykowane najciekawszym
 miejscom trasy pociągu Orient Express, wyposażone w ruchome miniatury
 oraz pełne detali scenerie prezentowane przy zmieniąjących się porach dnia
 oraz realistycznych dźwiękach. 

MOTO WORLD
KOCHAM PRĘDKOŚĆ



Korzyści płynące
z funkcjonowania 
Wielofunkcyjnych
Obiektów Spędzania
Czasu Wolnego



Doskonałym przykładem sukcesu komercyjnego jest wrocławskie Afrykarium-Oceanarium. Roczna frekwencja
 wrocławskiego ZOO wzrosła szybko z poziomu 350 000 do ponad 1 500 000 osób, a przychody z 10 mln zł
do ponad 45 mln zł. Jest to obecnie najlepiej biletowana atrakcja turystyczna w Polsce!

AFRYKARIUM-OCEANARIUM
we Wrocławiu

10.2014 r. - uruchomienie Afrykarium-Oceanarium

Zestawienie frekwencji w ZOO Wrocław
w latach 2011-2017

Wzrost przychodów w ZOO Wrocław
w latach 2011-2017

Szacuje się, że turyści,
którzy wydali 50 zł

w tego typu atrakcjach,
kolejne 350 zł wydają

na inne usługi
w mieście
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Dochód dla miasta
Zakładając 50 mln

przychodu w 2015r.,
turyści zostawili
we Wrocławiu

kolejne 350-400 mln zł
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ZALETY PŁYNĄCE DLA MIAST I REGIONÓW
z posiadania Obiektu Strefy Czasu Wolnego i Atrakcji Turystycznej
 

 
 

  

 
 

Obiekt jest odpowiedzią na cywilizacyjne
potrzeby turystyczne, rozrywkowe i edukacyjne
zarówno mieszkańców, jak i gości miasta,
ich życia, jak również stwarza perspektywę
miejsca, w którym młode osoby będą chciały
mieszkać i rozwijać się zawodowo.

Atrakcja dla turystów
i mieszkańców Na całym świecie, komercyjne obiekty

tego typu mają charakter samofinansującej
się inwestycji. Odpowiedni sposób
jej finansowania zapewni bezproblemową
budowę oraz późniejsze zarządzanie
obiektem.

Samofinansowanie

Wielofunkcyjne Interaktywne Centrum Nauki,
jako część kompleksu, będzie przeznaczone
do propagowania wiedzy i promocji nauki
dla osób w każdym wieku. Będzie to magnes
dla wszelkich wycieczek szkolnych, dla których
będą organizowane najciekawsze warsztaty
i seminaria naukowe.

Wymiar edukacyjny
Obiekt będzie miał charakter proekologiczny.
Przy realizacji inwestycji, jak i podczas jej dalszego
funkcjonowania zostaną wykorzystane
najnowsze technologie mające na celu
ochronę środowiska. Samo Oceanarium
również będzie pełniło funkcję proekologiczną
poprzez ochronę gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem.

Wymiar ekologiczny

Jako koło zamachowe lokalnej gospodarki
zapewni rozwój branż: turystycznej,
hotelarskiej, gastronomicznej,
czy transportowej.

Motor gospodarczy
Szacuje się, że turyści, którzy wydali 50 zł
w tego typu atrakcjach, kolejne 350 zł
wydają na inne usługi w mieście.

Dochód dla miasta

Kompleks to obiekt całoroczny, zapewniający
dostęp niezależnie od pogody i zewnętrznej
temperatury. Dzięki temu powstanie nowy,
szeroki strumień ruchu turystycznego,
który przyciągnie w perpektywie do kilku mln
nowych turystów rocznie.

Czynne cały rok

Obiekt gwarantuje stałą, wysoką frekwencję
zwiedzających. To prawdziwy silnik
napędzający ruch turystyczny na poziomie
nawet kilku mln zwiedzających rocznie.

Wysoka frekwencja Nowa Ikona
Obiekt szybko zyska miano nowej ikony miasta.
Będzie to miało duży wpływ na podniesienie
wartości marketingowej jego oraz całego regionu.
To zaś przełoży się na nowe postrzeganie miasta
przez potencjalnych inwestorów, którzy będą
chcieli inwestować w region, stwarzać w nim
nowe miejsca pracy i odprowadzać podatki.

Inwestycja pozwoli na stworzenie
kilkuset nowych całorocznych miejsc
pracy związanych zarówno z realizacją
projektu, jego późniejszą eksploatacją,
jak i z rozwojem turystycznym miasta.

Nowe miejsca pracy



Wszelkie zamieszczone powyżej treści są chronione prawami autorskimi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333).

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym dokumencie są,
o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, 
o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione.

Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowywanie, przetwarzanie, publikowanie, utrwalanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu
jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia części lub całości materiałów
zamieszczonych w niniejszym dokumencie bez zgody spółki Premiowy Fundusz Inwestycyjny Future S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej właścicielem
praw autorskich, jest zabronione.
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