SNĚŽNÁ DRÁHA (délka: 00:03:02)
Všude sníh. Před Vámi závodní dráha a Vaše boby… Co si takhle za závodit a zkusit, jak se cítí závodníci?
Soupeři Vás nebudou šetřit. Studený sníh Vám bude znepříjemňovat cestu k vítězství.

ORLÍ PEVNOST (délka: 00:04:03)
Ujeďte na horské dráze z Orlí pevnosti a připravte se, že tato cesta nebude lehká. Čekají vás různé
nástrahy, obraty a překážky, které vám zabrání utéct. Máte tolik odvahy?

RALLY (délka: 00:03:24)
Pojďte vyhrát závod. Nasedněte do motokáry a pokuste se porazit soupeře. Kdo bude první? To záleží, jak se
vyhnete různým puklinám v zemi, nastražený pastí a jak se vám podaří předjet spoluhráče.

CESTA DO NEZNÁMA (délka: 00:05:04)
Napínavý a vzrušující zážitek pro milovníky horských drah. Film simuluje skutečnou horskou dráhu, kde zažijete
spousty vzestupů, pádů, obratů a speciálních efektů. Uvidíte letícího orla, který s Vámi proletí kus cesty a kde
narazíte na další překvapení, kterých se určitě nezaleknete. Projeďte se s námi mozaikou zajímavých míst!

MEZIPLANETÁRNÍ VÝLET (délka: 00:05:01)
Jsme ve vesmíru sami? NE, někde ve vesmíru je také život. Seznamte se s mimozemskou civilizací a podívejte se
blíže, jak vypadá život na jejich planetě.

POHÁDKOVÁ HORSKÁ DRÁHA (délka: 00:05:04) – Film je vhodný pro děti
Zveme Vás a hlavně Vaše děti na krásnou projížďku podzemím. S pohádkovou postavou se projedete na
podzemní horské dráze se spoustou překvapení.

SVĚT HRAČEK (délka: 00:04:41) – Film je vhodný pro děti
Nádherný zážitek s hračkářské horské dráhy. Projeďte se na této dráze v miniaturním světe hraček.

DŮM DUCHŮ (délka: 00:07:43)
Máte pro strach uděláno? Chcete zažít na vlastní kůži strašidelnou atmosféru? Ano….? Tak na co čekáte!
Ukažte, jak se nebojíte a projděte strašidelný dům, ve kterém se stalo něco hrozného a děsivého.

HALLOWEEN (délka: 00:04:37)
Máte rádi horory?... A víte vůbec, co se děje v lese, v noci na Halloween?... Tak se tam společně
podíváme!

