Hellendoorn, seizoen 2016
Geachte gast,
Van harte welkom in Avonturenpark Hellendoorn! Graag bieden wij al onze gasten een
avontuurlijk dagje uit. Speciaal voor u hebben wij een aantal zaken op een rijtje gezet, zodat
u precies weet wat u van ons kunt verwachten.
Gehandicaptentoiletten
In het park zijn drie gehandicaptentoiletten aanwezig. Het toilet dat zich bevindt tegenover de
ingang van Eethuis De Berghoeve (naast de Informatiebalie) is het eenvoudigst te bereiken.
Hiervoor kunt u een sleutel ophalen bij de Informatiebalie. In dit toilet bevindt zich ook een
verschoningstafel/bed. Het tweede toilet bevindt zich in Eethuis de Berghoeve (vanaf de
ingang van het restaurant gezien, rechts achterin het gebouw).
Het derde toilet bevindt zich beneden tussen Bella’s Smakbar en de Discovery Club. De
makkelijkste toegang is via de Magiestralen. De weg vanaf Bella’s Smakbar geeft u namelijk
toegang via een hellend vlak.
Horeca en winkels
In principe zijn al onze horecapunten en winkels in het park goed toegankelijk voor al onze
gasten. Mocht u onverhoopt toch hinder ondervinden, vraag dan om assistentie van onze
medewerkers. Zij helpen u graag.
Attracties
Wij hebben bij de bouw van de diverse attracties in ons park zo veel mogelijk rekening
gehouden met de toegankelijkheid van de attractie. U zult echter begrijpen dat dit niet in alle
gevallen even gemakkelijk is. Dit is ook grotendeels afhankelijk van uw eigen mogelijkheden.
Op de achterzijde van deze brief staan onze attracties voor u op een rij (vanaf de
hoofdingang rechtsom door het park) met een indicatie van de toegankelijkheid. In alle
gevallen geldt echter dat u onze (attractie-)medewerkers
ten allen tijden kunt aanspreken om u een handje te helpen. Dit is mogelijk zolang hun
werkzaamheden dit toelaten; veiligheid gaat voor alles.
Aquaventura slidepark
Het Aquaventura slidepark zelf is goed toegankelijk. De paden zijn verhard. De
zandgedeelten zijn voor u mogelijk moeilijker te gebruiken. Voor alle slides geldt dat deze
alleen toegankelijk zijn via een trap. De toegankelijkheid hiervan is daardoor voor vrijwel alle
rolstoelgebruikers onmogelijk of lastig.
Wij hopen dat deze “aanbevelingen” uw verblijf in Avonturenpark Hellendoorn
veraangenamen en wensen u een avontuurlijke dag uit toe!
Met vriendelijke groet,
De directie van Avonturenpark Hellendoorn

