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NĚMECKO • LEGOLAND® DEUTSCHLAND

LEGOLAND
Hrdinové pozor! V LEGOLAND® Deutschland v bavorském Günzburgu zažijete napínavá dobrodružství! Osm tématických oblastí s více než 50 atrakcemi, show, workshopy a fascinujícími modely z více než 50 miliónů kostiček LEGO® je perfektním cílem pro krátkou dovolenou pro celou rodinu.
AKCE CESTA PO SVĚTĚ PLNÉM DOBRODRUŽSTVÍ... Nejdříve zkrotit divokého ohnivého draka, potom rychlostí 60 km/h prosvištět horskou dráhu
a hned nato se spustit dolů po dvanáct metrů vysokém vodopádu - to a mnohem více na vás čeká v LEGOLAND Deutschland! • Ohnivý drak • Testovací
trať • Expedice do džungle • Power builder. Jedna skvělá akce za druhou. Zde
pouze malý výčet: • „Dlouhé noci” se skvělým zábavným programem a obrovským ohňostrojem. • Ať už jste malí lovci duchů nebo hrůzostrašné příšery, během „Halloweenských týdnů” dostane každý svou porci husí kůže!
Nejdříve jako lovec draků zkrotit ohnivého draka, jako mořský badatel zkoumat
žraloky a rejnoky v podvodním světě - kam se vydáte a v jakém pořadí, to určuje každý sám. Ještě více legrace pro děti a relaxace pro rodiče nabízí prázdninová vesnička LEGOLAND. Přímo vedle parku mohou hosté přenocovat.
Dobrodružná hřiště, minigolf, pestrý zábavní program a idylické jezero s písečnou pláží navodí tu správnou dovolenkovou atmosféru.
SHOW Show-Highlights 2011 v LEGOLAND® Deutschland: pestrý zábavný program, při kterém budete žasnout, skandovat a smát se! • Žonglování
• Komediální výstupy • Artistika • Kouzla • Akrobatika

Pro nejmenší: atrakce bez omezení věku a výšky: • Stavební a testovací centrum • LEGO® továrna • LEGOLAND® ATLANTIS by SEA LIFE • Vodní zábava
DUPLO® • LEGOLAND Express • LEGOLAND ATLANTIS by SEA LIFE: ve vnitřním podvodním světě žije více než 1 300 ryb společně s modely z milionu
kostiček LEGO®. Vydejte se s námi na napínavou cestu na dno moře k potopenému městu Atlantidě.
PARK INFO Highlights: - LEGO podvodní svět: LEGOLAND ATLANTIS by
SEA LIFE - různé workshopy pro malé a velké stavitele LEGO - věrné modely
z více než 50 milionů kostiček LEGO Stravování: - od italské kuchyně přes čerstvě připravené pokrmy na wok pánvi až po salátové bufety. Otevírací doba:
- 09.04.-06.11.2011 od 10 do 18.00 h. - Delší otevírací doba o víkendech,
prázdninách a svátcích. - Atrakce (kromě MINILANDU) končí provoz hodinu
před uzavřením zábavního parku. - 11.-15.04. je park uzavřen. 02.-10.05.,
19.- 27.09.2011 je zábavní park vždy v pondělí a úterý uzavřen. Vzdálenosti: Mnichov 115 km - Ulm 38 km - Stuttgart 115 km Velikost: - 26 fotbalových hřišť
Již nyní rezervujte!
Vstupenky do LEGOLAND Deutschland
CZE FAMA
destinace LLD
9.4.-6.11.2011
jednodenní vstupenka

9.4.-6.11.2011

jednodenní
vstupenka

dvoudenní
vstupenka

S 92888A (dospělý)
750 Kč
S 92888 C (dospělý)
S 92888B (dítě 3-11 let)
650 Kč
S 92888 D (dítě 3-11let)
S 92888E (senior od 60let)
650 Kč
S 92888 F (senior od 60let)
Děti do 3 let mají vstup zdarma.
Dvoudenní vstupenka je platná pouze po sobě následujících dvou dnech.
Pozor! Cena vstupenek je až o 10% levnější oproti koupi na místě!

1220 Kč
1120 Kč
1120 Kč

Kód nabídky

tip VÝLET
• Muzeum hraček v Norimberku • www.spielzeugmuseum-nuernberg.de
• Bavaria Filmstadt • www.filmstadt.de
• PLAYMOBIL - FunPark u Norimberku • www.playmobil-funpark.de
• Baumwipfelpfand / procházka v korunách stromů • www.baumwipfelpfad.de
• Pullman City / westernové městečko • www.pullmancity.de
• Märchenwald Isartal / zábavní park• www.märchenwald- Isartal.de
• SkylinePark Bad Wörishofen • www.skylinepark.de
• Olympiapark / Olympijský stadion • www.olympiapark.de
• Muzeum BMW v Mnichově • www.bmwmuseum.de
• Zámek Neuschwanstein / pohádkový zámek Ludvíka II.Bavorského
• Garmisch-Partenkirchen / místo, kde se odehrává každoročně Turné čtyř

můstků, rodiště R.Strausse
• Zugspitze / nejvyšší hora Německa (2962 m.n.m.) – z města jezdí zubačka na vrchol

