
A terra gigante e interativa da Big Land começou a ganhar forma 7 anos atrás, quando os 
irmãos Denis e Sandro Schaulet  —  os idealizadores do projeto  —  uniram-se em torno de 
um objetivo: criar um parque onde a temática fosse o gigantismo. Com atrações interativas 
e feitas para resgatar o convívio off-line em uma era de hiperconexão, a Big Land é uma 
experiência inédita em termos de sensações e aprendizagem entre gerações. 

 Com criatividade, dedicação e espírito inventor, os irmãos Schaulet são os 
responsáveis por cada detalhe construído do parque, unindo conhecimentos em marcenar-
ia, engenharia eletrônica e tecnologia. Além do encantamento que os super objetos 
causam, na Big Land todas as atrações são interativas e pensadas para serem acessíveis 
para todas as idades. Assim, o visitante é o personagem principal dos jogos e brincadeiras. 

 Prepare-se para uma aventura em um mundo que você nunca viu igual. Com atrações 
interativas em dimensões gigantes, a Big Land proporciona uma experiência inédita de 
imersão em um universo cheio de fantasia e diversão. Descubra um parque temático com 
atrações para todas as idades, onde é possível resgatar sensações de nostalgia com obje-
tos que marcaram a infância das gerações passadas. A Big Land é um convite para reviver 
o passado e celebrar o presente através de momentos memoráveis em família. 

onde todo sonho pode ser real, 
nao importa o tamanho!

parqu e  t emat i co



 Já imaginou jogar videogame em consoles gigantes que fizeram sucesso nos anos 80 
e numa réplica imensa de uma televisão de 1968? No universo fantástico da Big Land, tudo 
isso está ao seu alcance. Além do resgate das emoções da infância com um hiper flipera-
ma ou um mega pega-peixes, a Big Land proporciona momentos de conexão entre pais e 
filhos, com a transmissão de conhecimento das gerações passadas para as mais novas em 
experiências compartilhadas no parque.

 A interatividade, pilar central do parque temático, também encontra apoio no 
caráter educativo das atrações. Além do resgate cultural e histórico dos brinquedos e 
objetos antigos, a Big Land estimula uma visão curiosa e investigativa do mundo. O eduteni-
mento tem espaço especial no parque, estimulando o educar e o divertir de maneira 
simultânea. Um mundo de descobertas que incentiva o respeito e o aprendizado.

 Com inauguração prevista para início de 2020, a Big Land fica localizada no coração 
de Canela, na Serra Gaúcha. Fazendo parte das atrações da Estação Campos de Canella, 
espaço que visa resgatar a história de Canela e ser referência de cultura e entretenimen-
to. Dentro do parque, as réplicas gigantes de brinquedos e jogos antigos são diversão 
garantida para toda a família. São mais de 500 m² de espaço coberto com atrações intera-
tivas e sensoriais, como jogos de tabuleiro, videogame, fliperama, espaço kids e muitos mais! 
Embarque nessa big aventura!
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