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Το πάρκο  
Το Paintball Park Malakasa είναι το μεγαλύ-
τερο πάρκο paintball στην Ελλάδα και ένα 
από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη! Βρίσκεται 
στην Μαλακάσα (25 λεπτά από την Αθήνα) 
σε ένα καταπράσινο δάσος . 



Paintball Park “Event” 
Όλες οι εταιρικές εκδηλώσεις διοργανώνο-
νται στον αποκλειστικό χώρο του πάρκου 
τον Paintball Park Event , ο οποίος είναι ένας 
ανεξάρτητος (Private) χώρος του συνολικού 
μας πάρκου διαμορφωμένος για εταιρικές 
εκδηλώσεις.

Διαθέτει δικές του πίστες (Fields), χώρους 
υποδοχής και εξυπηρέτησης, αποδυτήρια, 
WC, χώρο πάρκινγκ, γήπεδο 5Χ5, χώρο σκο-
ποβολής, σταθερές μπασκέτες, στόχους, βε-
λάκια κλπ και είναι ο μοναδικός χώρος διε-
ξαγωγής σεναρίων Paintball, στην Ελλάδα, 
όπου λόγω μεγέθους του, μπορούν να συμ-
μετέχουν και να παίζουν πολυάριθμα group/
εταιρίες ακόμα και 120 ατόμων, ταυτόχρονα! 



Χώρος υποδοχής
και ξεκούρασης 
Ειδικές ξύλινες κατασκευές και διαμορφώσεις 
έχουν δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χώρο, 
τόσο για τους παίκτες όσο και για εκείνους 
που απολαμβάνουν το ρόφημα τους.

Η κράτηση του χώρου (ανάλογα τον αριθμό 
των συμμετεχόντων) γινεται για το κάθε group 
χωριστά ώστε ο εκάστοτε διοργανωτής να 
έχει στη διάθεσή του κατ’ αποκλειστικότητα 
ένα χώρο με ξύλινα τραπεζοκαθίσματα (πά-
γκους τυπου πικ-νικ) για να κάτσουν οι καλε-
σμένοι της εκδήλωσης, event, team bonding, 
είτε κάτω από μεγάλες ομπρέλες, είτε κάτω 
από κάποιο ξύλινο υπόστεγο, είτε μέσα σε 
ένα από τους κλειστούς μας χώρους… και όλα 
αυτά μέσα στο δάσος και κάτω από τα δέντρα.



Οι πίστες του 
Paintball

Οι πίστες του πάρκου είναι οριοθετη-
μένες (για την ασφάλεια των παικτών 
αλλά και επισκεπτών) με περιμετρικά 
δίχτυα και αποτελούνται από κατασκευ-
ές που εξυπηρετούν τα σενάρια των 
παιχνιδιών. Κάθε γκρουπ έχει ένα χώρο 
για να παίξει κατ’αποκλειστικότητα χω-

ρίς την παρέμβαση άλλων (άγνωστων) 
ατόμων .

Τα στρατιωτικά τζιπ, οι ξύλινες βάσεις 
και οι υπόλοιπες κατασκευές περιμέ-
νουν την επόμενη χρωματιστή μάχη 
των φιλόδοξων μαχητών!
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Η διαδικασία  
Κατά την άφιξή σας στο πάρκο μας θα σας 
υποδεχτούν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές μας 
όπου θα σας ενημερώσουν σχετικά με την 
διαδικασία, τους κανόνες των σεναρίων και 
τις αποστολές που θα διεξαχθούν.

Καθόλη τη διάρκεια θα παρευρίσκονται μαζί 
με το group , αναλογία διαιτητών, ώστε να 
ενημερώνουν και να επιβλέπουν τους συμ-
μετέχοντες.



Ολα τα σενάρια διεξάγωνται σε ειδικά δι-
αμορφωμένες πίστες μέσα στο δάσος και 
κάτω από την καθοδήγηση των διαιτητών 
που σας ενημερώνουν για τις μικρές απο-
στολές σας!

Η κάθε ομάδα ξεκινάει από την βάση της και 
έχει μία αποστολή να επιτύχει εντός ενός 
χρονικού ορίου.

Το παιχνίδι ξεκινάει και οι αποστολές διαδέ-
χονται η μία την άλλη ... μέχρι τελικής πτώ-
σεως ! 

Πληροφορίες



Οι πίστες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο 
τρόπο ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέ-
χουν, ανεξάρτητα από την ηλικία (από 9 έως 
99), την φυσική κατάσταση και την γνώση της 
δραστηριότητας!

Η αρχική ενημέρωση από τους διαιτητές μαζί 
με την συνεχή παρουσία τους στον χώρο, σας 
βοηθούν να γίνετε οι επόμενοι snipers!



Εξοπλισμός - παροχές
Ο εξοπλισμός που διατίθεται σε όλους τους 
συμμετέχοντες είναι άρτιος, πλήρης και τε-
λευταίας γενιάς. Ο κάθε παίκτης παραλαμβά-
νει μάσκα διπλού αντιθαμβωτικού φακού, πε-
ριλαίμιο, προστατευτικό θώρακα, full marker 
(όπλο, γεμιστήρα, μπουκάλα) και επιπρόσθε-
τα γιλέκο παραλλαγής.

Ο εξοπλισμός προσαρμόζεται στο μέγεθος 
του κάθε χρήστη. 

Όποιος επιθυμεί να έχει καλύτερη κάλυψη 
και άνεση κίνησης, μπορεί να νοικιάσει από 
το πάρκο, ολόσωμη φόρμα παραλλαγής, στο 
μέγεθος του.
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Έξτρα δραστηριότητες
Στο χώρο μας, εκτός από τις δραστηριότητες 
των σεναρίων Paintball, έχουμε δημιουργή-
σει μια σειρά πρωτότυπων έξτρα δραστηρι-
οτήτων όπου μπορείτε να συνδυάσετε για 
να κάνετε την εκδήλωση σας μια μοναδική 
εμπειρία!

• Διαγωνισμοί και αγώνες στο γήπεδο 5Χ5

• Σκοποβολή σε σταθερούς στόχους

• Αγώνες δεξιοτεχνίας

• Επίτευξη στόχων με μπαλάκια

• Στόχοι και βελάκια

... και όχι μόνο!

(Ζητήστε να ενημερωθείτε) 



04

Εστίαση
Όπως είναι φυσικό μετά από τόση διάρκεια 
έντονου παιχνιδιού και αδρεναλίνης, οι «μα-
χητές» θα διψάσουν και θα πεινάσουν. Στο 
πάρκο υπάρχει πλήρες μπαρ οπου σας προ-
μηθεύει νερά, αναψυκτικά, ισοτονικά, χυ-
μούς και μπύρες καθώς δεν επιτρέπεται να 
τα φέρετε μαζί σας εσείς.

Το πάρκο δεν παρέχει είδη φαγητού.

Οι επιλογές που υπάρχουν και εξυπηρετούν 
το πάρκο μέσω delivery είναι, πίτσες ή σου-
βλάκια από καταστήματα της περιοχής και 
επώνυμες αλυσίδες εστίασης.

Για τις παραγγελίες σας θα πρέπει να επικοι-
νωνήσετε τηλεφωνικά με τους διαχειριστές 
του πάρκου μια μέρα πριν ώστε να συντονι-
στεί η ώρα παράδοσης.



Εάν όμως επιθυμείτε μία πιο προσεγμένη 
επιλογή, τότε μπορείτε να επιλέξετε μία από 
τις δύο εταιρείες catering που συνεργαζό-
μαστε και να διαμορφώσετε το μενού της 
επιλογή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα catering θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
τους διοργανωτές στο info@paintball-park.
gr ώστε να σας στείλουμε τις απαραίτητες 
πληροφορίες.



Μας έχουν επιλέξει:



Ευελπιστούμε να επιλέξετε το Paintball Park 
Event για την διοργάνωση της εκδήλωσης 
σας και να μας επιτρέψετε να συμβάλουμε 
με την προσπάθεια μας στην δημιουργία 
μίας μοναδικής εμπειρίας για εσάς !

Επικοινωνία

6949.229.299

paintball-park.gr

info@paintball-park.gr@



Ευχαριστούμε πολύ!


