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Shipwreck cove duncan sc reviews

119 South Spencer Street, Duncan, SC, ASV 293348299 cilvēkiās šeit. �dens atrakciju parker · Publiskais peldbaseins · Parks@shipwreck_cove_waterparkSkatīt visusPage TransparencyFacebook parāda informāciju, kas palīdz labāk izprast lapas mērķi. Skatiet darbības, ko veikušas personas, kas pārvalda un publicē
saturu. Skatīt visu Great uzkodu bārs daudzas iespējas! Mazs ūdens parks Nav liels nav aizraujoši braucieni, bet toddler splash platība, slinks upe, baseins un divi ūdens slaidi diezgan blah visiem ne mazs zēns. Un vairāk nekā $ 10 bērniem izmēru pirmā greiders :( atkarīgs no tā, ko jūs meklējat Meklē kaut ko jaunu un
aizraujošu darīt šo vasaru, ka visu vecumu bērniem patiks? Mēs nosūtījām vietējo māti Erika apskatīt Kuģa vraku Cove Duncan un pastāstīt mums visiem par šo akvaparku. Ievadīts ar ūdens slidkalniņiem, slinku upi un rotaļu laukumu maziem bērniem, visi ir pārliecināti, baudīt vizīti Kuģa bojāeja Cove! Atrakcija
gatavojas atvērt jūnijs 1, un seko gubernatora pamatnostādnes valsts peldbaseini. Mums ir biļetes uz Kuģa bojāejas līci apmaiņā pret šo pārskatīšanu. Bet visi viedokļi bija Erika paša. Tas ir pēdējais mēnesis vasaras brīvdienas, un es jūtos kā es esmu pietrūkt idejas par to, kā saglabāt bērniem izklaidē. Es to paņemšu
atpakaļ. Man ir daudz ideju par to, kā saglabāt to izklaidē. Es tikai kļūst nedaudz noguris mēģina valkāt tos! Vairāk nekā nedēļas nogalē, es domāju par perfektu veidu, kā to darīt tieši to. Kuģa vraku Cove, šeit mēs nonākam! Par kuģa bojāeja Cove Duncan My Crew, ieskaitot 5 bērni un 1 (super drosmīgs) māte, ieradās
kuģa vraku Cove nedaudz pirms tās atvēra parku 10. Pirmais padoms pirms virsraksta out: Izmantojiet bērna sauļošanās vai nu tieši pirms jūs atstāt māju vai uz auto pirms iebraukšanas parkā. Ja jūs žonglē daudz cilvēku, piemēram, es tomēr šodien, tas var būt grūti, lai saglabātu tos visus vēl, jo tie iet pa vārtiem un
redzēt jautri, kas gaida tos. Ne tikai es domāju par došanās uz šo tuvumā akvaparks, lai mēģinātu valkāt ikvienam out; Tā bija vieta, es domāju, ka ikvienam patiks, no 2 līdz 13 gadiem. No brīža, kad ieradāmies, mana teorija izrādījās pareiza. Kuģu vraku līča bērnu zona Ieejot Kuģa vraku līcī, bērnu zona atrodas pie un
pilsētas centrā jaunākiem bērniem. Ar nulles ierakstu baseins, kas nepārsniedz sešas collas dziļi, mans divus gadus vecs, kas bee trauciņā mini pirātu kuģis vidū kiddie baseins. Šis pirātu kuģis bija viņas kontaktpunkts, kamēr mēs tur- ar divām maigi polsterētām kāpnēm, tikai aptuveni četri līdz pieci mazi soļi augsts,
divas pintes izmēra ūdens slaidi, un tilts, viņa uzskatīja, ka viņa varētu iekarot visu. No pirātu kuģa augšpusē, kur viņa varētu staigāt apkārt bija rougher tekstūra (bet joprojām bija gaismas apakšā viņas kājām), lai virsma nebija gluda. Bonusa punkti iet uz kurš nāca klajā ar dizaina ideju. Mēs visi zinām, ka mitrās virsmas
var viegli nozīmēt, ka jūsu bērns var krist, un tas bija tikai mazāk lietas man bija jāuztraucas par, kamēr mēs bijām tur. Visi slaidi bērnu zonā bija mīksts polsterējums nolaisties. Viņi patiešām tur mazajiem prātā šeit! Vecāki bērni nebija tik ieinteresēti pirātu kuģis, kas bija labi, jo viņi cenšas ierobežot to tikai jaunākiem
bērniem, kas to izmanto. Kiddie platība arī bija augsta līga konusveida spaiņos, kas varētu aizpildīt līdz ar ūdeni un galu galā nogāzties (tiesības uz augšu uz galvas, ja jums stāvēja zem tā). Tas bija liels hit pat vecākiem bērniem. Uztraukums par to, kad ir ūdens nāks uz leju tiešām lika viņiem smaidīt. Strūklaka un vēl
viens mazs slide pabeigt bērnu baseina zonā, un tas bija vairāk nekā pietiekami, jo, jūs zināt, jaunākiem bērniem un atkārtošanās veida iet kopā. Baseini, slaidi un slinks upe Visi baseini kuģa vraku Cove ir savienoti viens ar otru, padarot to viegli bērniem peldēt no vienas zonas uz otru bez viņiem izkāpšana, un jums ir
kliegt darboties! Lielāks baseins var ievadīt vai nu pa soļiem uz muguras bērnu baseins, izmantojot kāpnes, kas darbojas tieši no klāja uz baseinu pati, vai ar diviem augstu vējains ūdens slaidi, ka 11 un 10 gadus veci zēni sauc par awesome! Kad viņi devās uz leju slaidi, tas ir, ja viņi dzīvoja lielāko daļu dienas. Ir dzeltens
slaids, kas ir pārklāts kā tunelis, un sarkans slaids, kas ir nedaudz platāks un ir atvērts. Sākumā sarkanais slaids šķita mīļākie, jo zēni teica, ka tas bija ātrāks par diviem; tas ir, līdz brīdim, kad viens no viņiem atklāja, ja jūs gulēt atpakaļ uz dzelteno slaidu, tas iet daudz ātrāk! Es personīgi negāja uz leju ūdens slaidi (es
neesmu vistas, es apsolu), lai jūs varētu būt, lai pārbaudītu, kas slide ir ātrāks par sevi. Ir 42 collu augstuma prasība iet uz slaidu, tāpēc ne visi bērni var pārbaudīt to ārā. Ir savienots ar lielāku baseinu ir slinks upe. Veikt iekšējo cauruli, ko nodrošina parks (kas ir nepieciešams, lai žaut slinks upes), gulēja atpakaļ un ļaujiet
strāvu jūs netraucētu, relaksējoša ride. Centieties, lai saglabātu jūsu acis atvērtas, lai gan, vai jūs varētu būt pārsteigts par vienu no ūdens strūklakas izsmidzināšanas ūdenī. Šī bija galvenā vieta 13 gadus vecam es paņēmu līdzi. Viņa man teica: Man patīk iet uz leju ūdens slaidi pāris reizes, un tad iet pa uz slinks upes
veikt pārtraukumu no kāpšanas augšup pa kāpnēm, lai nokļūtu slaidu. Kas viņu var vainot? Pie baseina ir daudz krēslu un sauļošanās krēslu, daži blakus saulessargiem, ja vēlaties toni. Es izvēlējos rindu krēsli, kas bija vistuvāk bērnu baseina zonā, bet arī deva man labu skatu uz lielāku baseinu. Vannas istabas atrodas
tieši aiz šīs zonas pie ieejas. Skapīši atrodas pie vannas istabas un ir pieejami noma, ja jūs vēlaties, lai atbloķētu savu personīgo priekšmetus. Izbaudiet pusdienas Shipwreck Cove Time peld, kad jums ir jautri, un pirms es zināju, ka tas bija pusdienas. Pārtika no ārpuses un nav atļauta parkā, tāpēc es neko neiepakoju.
Neuztraucieties, lai gan tāpēc, ka pārtika ir pieejama iegādei iekšpusē parku un cenas ir godīgas. Frī kartupeļi, nachos, mozzarella nūjas, čipsi, popkorns, burgeri, vistas sviestmaizes un piedāvājumi, desas, dažādi dzērieni, un daži garšīgi deserti ir pieejami iegādei. Vistas piedāvājumus un vistas sviestmaizes bija mūsu
izvēle šodien, un mēs izvēlējāmies labi, jo bērni ēda visu (pat mans picky lācis divus gadus vecs)! Pēc pusdienām, protams, viņi visi gribēja atgriezties, lai skrietu augšup pa kāpnēm, lai dotos uz leju ūdens slaidu, bet man manu kāju uz leju par to. Laiks ņemt to viegli apmēram 20 minūtes, lai neviens jūtas slims pēc
ieelpo pusdienas. Sveiki, slinks upe! Drošība kuģa bojāeja Cove Viens bažas man bija, kad es ierados bija, kā man vajadzētu saglabāt acu par pieciem bērniem, kas visos dažādos virzienos? Divas lietas deva man ļoti vienkāršs risinājums. Viennoduļi visi baseini ir saistīti, man bija iespēja stāvēt pie aizmugures bērnu
baseins, kamēr es biju ar savu jaunāko un saglabāt acu par visiem pārējiem, tajā pašā laikā. Risinājums numur divi glābēji! Glābēji atrodas ap slinko upi un lielāku baseinu. Ir arī glābējs virs lielākiem slaidiem, lai regulētu, kad cilvēki var iet uz leju un pāris glābējiem apakšā slaidiem, ja kāds ir nepieciešama palīdzība
izkāpšana no ūdens. Tā kā man nav gluži izpētījuši, kā augt manas acis uz muguras vai sāniem manu galvu vēl šie glābēji nodot manuprāt vieglumu, lai pārliecinātos, ka visi palika droši. Nav ap bērnu baseins nav, tāpēc es iestrēdzis ap tur diezgan daudz visu laiku. Vēl viens veids, kā Kuģa vraku Cove meklē drošību
saviem viesiem ir ar kuru glābšanas vestes pieejams bez papildu maksas, un ir dažādi izmēri pieejami, no kuriem izvēlēties. Viņiem ir tradicionālās glābšanas vestes pieejamas jaunākiem bērniem, bet tie nav valkāt Peļķe Jumpers. Es personīgi ventilatoru peļķe Jumpers par manu maz vienu, tāpēc es to paņēmu ar mani.
Ja jūs jūtaties ērtāk valkājot jūsu bērna glābšanas vesti no mājām, tie ļaus jums ņemt to parkā. No Kuģa vraka Cove Duncan nākotne, kamēr es biju tur, man bija iespēja runāt ar vadītāju un jautāja viņam par parku paplašinās. Man bija dzirdējis to caur vīnogulāju un vēlējās iegūt vairāk informācijas no avota. Nākamajā
sezonā viņi veidos pasākumu centru. Pasākumu centrs būs atvērts visu gadu un būs pieejams nomai. Pašlaik nav par jaudu, ko tā tur, lai sekojiet līdzi! Šādu ārpus sezonas, viņi paplašinās akvaparks. Nav arī konkrētu informāciju par to, ko pievienot, bet tikai zināt, ka vairāk jautrības būs veikalā. Manu bērnu domas par
kuģa vraku Cove Inn pēcpusdienā es zināju, ka mans jaunākais bija gatavs nap laiku. Tas bija laiks, es dreaded: pateikt visiem, ka ir pienācis laiks iet un dzirdēt viņu iebildumus. Zēns es biju satriekts , kad neviens doties mājās, jo ((bungas roll lūdzu))), tie bija noguruši! jā! Misija pabeigta! Man ne tikai izdevās nolietoties
visiem pieciem bērniem, bet viņi visi bija liels laiks too. Ceļojums mājās sastāvēja no diviem no tiem aizmigt un citi runā par jautrību viņi bija. Kuģa vraku Cove ja jautru dienu bērniem, un viegli dienā vecākiem (me). Mēs noteikti atgriezīšos, lai iegūtu vairāk jautrības! Plānot vizīti Shipwreck Cove 119 South Spencer Street,
Duncan 864.949.0290 $ 8 par 41 &amp; saskaņā ar 11 $ pie 42 &amp; over Open pirmdiena - sestdiena 10 a.m . - 6 lpp. - 6 lpp.m., Open svētdiena 1 lpp.m - 6 lpp.m. Vai esat kādreiz aizveduši savus bērnus uz Kuģa vraku līci? Cove?
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