
ZÁBAVNÍ PARKY

Legoland Deutschland
Splňte dětem jejich sen a vezměte je do světa, který je 
vystavěn z milionů kusů LEGO kostiček, do LEGOLANDU! 
Park je rozdělen do 8 dobrodružných světů s více jak 50 
atrakcemi, kde si každý užije moře zážitků ať na horské 
dráze, pirátské lodi, otočné vyhlídkové věži, plavbě 
v dinosvětě či na atrakcích ve vodním světě.

Geiselwind Německo
Vydejte se do zábavního parku Bavorska s více než 
stovkou atrakcí, kde nepřijdou zkrátka ani ti nejmenší. 
Zábava a akce na řadě pojízdných atrakcí: od horské 
dráhy přes dětský kolotoč až po trpasličí vláček, od 
kouzel a napětí při rozmanitých show přes vzdělávání 
na naučných stezkách až po výstavy a „ryzí přírodu“ 
v přilehlé zoologické zahradě. Na své si tu přijde 
opravdu každý. Můžete vyzkoušet rozhlednu „Top 
of the World“, jízdu na „T-Rex-Tower“, pro odvážlivce 
loopingová horská dráha „Boomerang“.

Europa-Park Německo
Je jedním z největších zábavních parků Evropy. 
Pojmenování Europapark získal díky své tématice, jelikož 
zde najdete nejznámější symboly ze zemí Evropy. Celý 
park je rozdělen do 15 tematických celků (13 tematických 
zemí, 14. je “Arthurova země” a 15. “Dětský svět”), ve 
kterých na vás čeká více jak 100 atrakcí včetně horských 
drah, taneční a kaskadérské show, filmová a divadelní 
představení či koncerty. Jednotlivé evropské země vám 
představí svou kulturu, nejznámější stavby, gastronomii 
a hlavně zábavní atrakce.

Energylandia Polsko
Nový zábavní park plný energie a života nedaleko 
polského Krakowa. Zde si přijdou na své všechny 
věkové kategorie od dětí, mládeže až po dospělé 
díky kombinaci různých atrakcí. Můžete navštívit 
horské dráhy, dětská hřiště, interaktivní hry, divokou 
řeku a v teplých dnech i aquapark s tobogány 
a skluzavkami.

Je čas odpoutat se od všedních povinností, zažít kopu zábavy a podniknout dobrodružství plné adrenalinu. Vydejte se 
to některého ze zábavních parků a úsměvy na tvářích budou zaručeny!
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Další tipy: Zábavní park Belantis, ZOO s delfíní show 

Norimberk, Dinopark v Kleinwelce, Bayern park, Prater 

ve Vídni, Stezka v korunách stromů Neuschenau.


