
WITAMY
w

 Centrum Rekreacyjno

Rozrywkowym

Mega Music
ORGANIZACJA IMPREZ OD A DO Z



Doświadczony zespół Centrum Rereacyjno-
Rozrywkowego Mega Music zaprasza Państwa do 
współpracy. Mamy dla Państwa bardzo obszerną 

ofertę rozrywkowo - rekreacyjną. Posiadamy obiekt 
150 ha - w tym 120 ha to jeziora, lasy, stawy, 

położone w malowniczej, turystycznej miejscowości 
podwarszawskiej Wildze.



ZAPRASZAMY WIRTUALNY SPACER Z WYGLĄDEM 
ZEWNĘTRZNYM NASZEGO OBIEKTU





ZACZYNAMY:



Znajdujemy się w bramie głównej…



Kierujemy się w stronę wejść głównych



…jesteśmy na miejscu, po prawej… 



…wejście główne do Parku
 WODNA KRAINA…



Zaglądamy na plaże … 

Ogromna piaszczysta plaża rozciąga się na długość 1000 m, kąpielisko 
pod palmami, zjeżdżalnie wodne, wielki plac zabaw to tylko niektóre z 

możliwości. Miłośnicy sportów wodnych mogą przejechać się 
bananem, skuterem wodnym, skorzystać z kul wodnych, popływać 

kajakiem bądź rowerem wodnym.



…zwiedzamy dalej.
Wchodzimy do kompleksu ogródków letnich przy 

Restauracji nad Stawami



Idziemy alejką wśród  pokrytych trzciną altan…



… ogródki swym wyglądem przypominają….



… stary, warowny gród.



W centrum naszego grodu znajduje się idealne 
miejsce pełne różnorodnych atrakcji dla dzieci i 

dorosłych.



...na wprost  wejście główne do Sali Królewskiej
 - największej z naszych sal



Na dziedzińcu znajduje się SALA LETNIA z wielką  
estradą koncertową wyposażoną w 

nowoczesny sprzęt techniki scenicznej – 
audiowizualnej.



 A na niej goście świetnie bawiący się zarówno 
nocą…





… jak i za dnia. 



Jedną z atrakcji Sali letniej jest wielka, antyczna, 
rzeźbiona fontanna w stylu greckim…



… przynosząca ochłodę w nawet najbardziej 
upalne dni.



Na Sali kolejne miejsca siedzące pod parasolami.



A teraz wracamy zobaczyć pozostałą część 
obiektu…



Wychodzimy wprost na parking znajdujący się 
tuż za ogrodzeniem, przy ogródkach letnich.



Widzimy ogromny , w pełni monitorowany 
teren, mogący pomieścić NAWET 1000 AUT!



Przestrzeń mogąca pomieścić nie tylko ogromną 
ilość samochodów osobowych jak innych 

pojazdów…



Udało nam się nawet przyjąć jednorazowo 
WSZYSTKIE jednostki STRAŻY POŻARNEJ z 

Powiatu Garwolińskiego 



Ogromne , zielone połaci mogą być 
wykorzystane zarówno jako miejsce zabaw dla 

dzieci…



…dla małych i dużych….



… jak i dla dorosłych.



Do zabaw drużynowych…



…jak i do tych w pojedynkę. 



RANCZO ZWIERZĄTKOWO



ZOO WODNE
Dzięki stworzeniu specjalnych tras oraz odpowiedniemu wyposażeniu  wodnego zoo w specjalne lornetki, lupy 
ornitologiczne oraz inne przydatne sprzęty, goście Parku będą mieli możliwość, zobaczyć dziko żyjące ptactwo 

czy ssaki wodne i leśne w ich naturalnym środowisku. Dzięki bezhałasowym, ekologicznym łodziom 
akumulatorowym, udostępnionym przez Park, amatorzy dzikiej przyrody będą mogli podglądać zwierzęta żyjące 

na stawach jak i również te zamieszkujące linię brzegową oraz okoliczne łąki i lasy.

DLA GOŚCI WODNEGO ZOO UDOSTĘPNIMY:
- krajoznawcze przejażdżki  ekologicznymi łodziami

- profesjonalny sprzęt obserwacyjny
Ptaki i zwierzaki z Naszego Zoo:

Ptaki:
Łabędź Niemy ,Czapla Siwa, Czapla Biała, Kormoran,Perkoz Dwuczuby,Bąk Zwyczajny,Nurek,Łyska,Alki ,Bekasy 

Kszyk,Żuraw,Kaczki Krzyżówki,Dudek zwyczajny,Czajka, Rybitwa zwyczajna,Bociany Białe, Bociany 
Czarne,Wilgi,Jastrzębie,Gile,Sikory,Dzięcioły, Bażanty, Kuropatwy i inne;

Zwierzaki:
Wydry, Piżmaki, Bobry, Kuny, Sarny, Dziki, Lisy, Zające i inne;



PRZYSTAŃ U KACZORKA
rowerki wodne, kajaki, łódki, skutery wodne, banan i wiele więcej...



TOR QUADOWY
Obiekt posiada 6HA tor quadowy z trasą 

niebieską, czerwoną i czarna. 



PARK LINOWY
składający się z 9 mostów na wysokości 7m.



PROFESJONALNE ŁOWISKA WĘDKARSKIE



PROFESJONALNE ŁOWISKA WĘDKARSKIE

Dla miłośników wędkarstwa stworzyliśmy szereg łowisk obfitujące w różnorodne gatunki ryb.
Cały nasz obiekt to powierzchni 150 h, z czego większość to jeziora, stawy, lasy, położone w malowniczej, 

turystycznej miejscowości podwarszawskiej Wildze.

Przez ponad 25 lat w chronionych stawach, bez żadnej ingerencji ze strony człowieka wytworzyły się 
populacje dużych osobników. Dominują karpie o wielkości od 5kg do 25 kg, amury od 8kg do 20 kg i 

szczupaki od 5 kg do 20 kg.

Zapraszamy głównie wędkarzy Miłośników ciszy, obcowania z przyrodą i wędkarstwa sportowego dla 
których zasada to "Złów i Wypuść" znajdziecie u nas dużą rybę i wymarzony odpoczynek. Kierujemy się 

zasadą bezwzględnego zakazu zabijania i zabierania ryb.



BEZPIECZEŃSTWO
Centrum rekreacyjno rozrywkowe Mega Music  

w Wildze od 15stu lat posiada  koncesje  na 
organizacje IMPREZ MASOWYCH wydaną na 

podstawie przepisów Ustawy O bezpieczeństwie 
Imprez masowych. Koncesja co rok zatwierdzana 

jest przez Powiatową Komendę Policji w 
Garwolinie, Inspektorat Sanitarny, Państwową 

Straż Pożarną oraz Wójta Gminy Wilga. 
Nasz Obiekt spełnia wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa stawiane przez w/w Ustawę .

 



DZIĘKUJEMY ZA POŚWIECONY CZAS 
I ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z

POZOSTAŁYMI ATRAKCJAMI CENTRUM MEGA MUSIC W 
WILDZE NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH
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