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Weekend na Podhalu i zabawa w Enrgylandii
Cena: od 355 zł

Weekend na Podhalu i zabawa w Energylandii
Energylandia to największy park rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują
się na obszarze 35 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych.
Zakopane to najpopularniejszy ośrodek turystyki górskiej w Polsce, miejscowość turystyczna u
podnóża Tatr, w kotlinie między Gubałówką a masywem Giewontu, wielkie uzdrowisko klimatyczne.
Swym urokiem zachwyca o każdej porze roku. Posiada dobrze rozbudowaną bazę sportową, toteż
stwarza dogodne warunki do wypoczynku letniego i zimowego. Bogactwo przyrody i umiejętność
łączenia tradycji folkloru podhalańskiego z walorami nowoczesnej miejscowości.

Zakwaterowanie: w Domu Wczasowym, położonym w spokojnej dzielnicy Zakopanego. Pensjonat
posiada przytulne pokoje 2, 3, 4 osobowe wyposażone w łazienki, telewizory oraz Internet
bezprzewodowy. Zza okien pokoi można podziwiać piękną panoramę Tatr. Na terenie ośrodka jest
miejsce na ognisko i grilla oraz duży ogród gdzie do dyspozycji gości są boiska do koszykówki,
siatkówki i oiłki nożnej oraz plac zabaw dla dzieci. Na terenie pensjonatu znajduje się duży, bezpłatny
parking.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje serwowane w stołówce
pensjonatu,
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do ustalenia
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

2 noclegi, 2 śniadania. 2 obiadokolacje,
ubezpieczenie NNW 5000 zł w TU Europa, bilet
wstępu do Energylandii, obowiązkowa składka
do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (0
zł/os), podatek Vat Marża, program i rezerwacje.
transport, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji,

Weekend na Podhalu i zabawa w Energylandii

Dodatkowe informacje
Czas trwania: 3 dni
Uwagi: Możliwość płatności bonem turystycznym

Atrakcje Energylandii
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują
się na obszarze 35 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych. Bajkolandia – kraina dziecięcych pragnień, wkraczające do niej
maluchy znajdują się nagle w świecie swoich marzeń, spotykają się z postaciami ulubionych bajek.
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Dzieci przenoszą się w świat ukochanych kreskówek i filmów, niczym bohaterowie najpiękniejszych
przygód mogą zostać kierowcami, pilotami, strażakami, księżniczkami, krasnalami lub niesfornymi
zwierzątkami. Karuzele, mini coastery, autka i samolociki tworzące urozmaiconą strefę dla
najmłodszych są niezwykle bezpieczne i przyjazne, jak i zaplecze oraz otoczenie, w którym rodziny z

Strefa familijna – proponuje atrakcje dla całych rodzin, lecz na części z nich obowiązuje ograniczenie
wzrostu – min. 140 cm. W tym sektorze dostępnych jest kilka Roller Coasterów i tutaj na własnej
skórze można doświadczyć adrenaliny i emocji, lecz w rozsądnej dawce…choć jak twierdzi część
Gości – niektóre potrafią zaskoczyć. Rodzinnie można spędzić czas na wodnych spływach, kolejce
widokowej czy też ścigając się na torze Formuła Autodrom. Strefa ekstremalna – to fenomenalna
rozrywka dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć się ze strachem, dostarczająca maksimum adrenaliny,
potężną dawkę radości i zabawy na najwyższych obrotach. Strefa ta cieszy się dużą popularnością –
ze względu na jej absolutną bezkonkurencyjność na tle tego typu atrakcji w promieniu setek
kilometrów. W ofercie tej strefy dostępne jest kilkanaście naprawdę ekstremalnych urządzeń takich
jak najszybsze i największe Roller Coastery, ogromne wahadło Azec Swing, czy potężne 40 metrowe
ramię Space Boostera, których prędkość dochodzi do 100 km/h, a przeciążenia sięgają aż 5G! W tej
strefie, od sezonu 2018 bezsprzecznie królują Hyperion Mega Coaster – największy i najszybszy w
Europie w swojej kategorii oraz Speed Water Coaster – światowy rekordzista wśród wodnych Roller
Coasterów. Parametry Hyperiona to między innymi: ponad 80-metrowy spadek 77 metrów wysokości
prędkość:142 km/h 85 stopni nachylenia przy spadku tunel po pierwszym spadku oraz wiele innych…
Z kolei Speed Water Coaster to atrakcja zachwycająca przede wszystkim swoją potężną wysokością –

niemowlętami znajdą zaciszne, czyste miejsca dla pielęgnacji dzieci.
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Water Park – strefa uruchomiona latem 2016 roku – naśladuje tropikalną wyspę, z mnóstwem
atrakcji, zakątków, wodnych zabaw. W tej strefie można zażyć słońca lub odpocząć w cieniu
parasola, swobodnie zrelaksować się wraz z podopiecznymi pod okiem czuwających nad
bezpieczeństwem ratowników. To przepiękne miejsce, wyróżniające się przejrzystością wody oraz
mnóstwem atrakcyjnych niespodzianek tematycznie i aranżacyjnie związanych z estetyką
egzotycznych wysp. Absolutnym hitem jest ogromna strefa wodnej zabawy Tropical Fun. Tropical
Fun to zabawa na 10 zjeżdżalniach, dostosowanych do różnych grup wiekowych i o różnym stopniu
trudności! Są te ekstremalne, jak np. Kamikadze – znana jako zjeżdżalnia z zapadnią, jak i te
sprzyjające rodzinnej zabawie. Nowa strefa Tropical Fun jest największym otwartym parkiem
wodnym w Polsce, a zjeżdżalnia taka jak Exotic Fun jest jedyna w kraju!Do dyspozycji Gości jest aż
300 pontonów jedno- i dwuosobowych oraz ogromna plaża z leżakami, dla wytchnienia i relaksu. W
strefie Tropical Fun funkcjonuje aż 10 zjeżdżalni oraz wijąca się wokół Rzeka. Smoczy Gród –
niesamowite miejsce wyglądające jak miasteczko wyjęte prosto z „Władcy pierścieni” albo
tajemniczego „Wiedźmina”. Uliczki stylizowane na średniowieczny gotyk, epokowa architektura,
ruiny kunsztownych zamków, a wszystko wykonane z drewna i kamieni. To niezwykła kraina fantasy
zdobiona pochodniami, a także innymi dopracowanymi dekoracjami. Smoczy Gród to kolejna, 5 część
parku, która powstała na obszarze 5 hektarów otaczając nowy roller coaster Zadra. Budowa tej nowej
części Parku trwała 11 miesięcy. Rozpoczęła się w listopadzie 2018 a zakończyła w sierpniu 2019.
Główna atrakcją Smoczego Grodu jest najwyższy na świecie Wooden Coaster Zadra, który osiąga
prędkość 121 km/h. Kolejka wznosi się na 63 metry wysokości, jej długość toru wynosi 1316 m, z
kolei pierwszy spadek może zapierać dech w piersiach, bowiem jego nachylenie jest równe 90
stopniom. Projekt powstał dzięki synergii dwóch potężnych firm: amerykańskiej Rocky Mountain
Constructions oraz holenderskiej Vekomy. Na najmłodszych naszych Gości czeka tutaj ekscytujący
Roller Coaster Frida wraz z dedykowanym sklepem oraz szczególna kolejka widokowa Dragon
Adventure, która zabierze nas do magicznej krainy smoków. Łasuchy z pewnością ucieszą się z
wizyty w lodziarni z najsmaczniejszymi lodami. Smoczy Gród to podróż do średniowiecznego świata
magii i smoków. Dodatkowo 22 gry i zabawy interaktywne, 5 scen widowiskowych (dwa teatry i trzy
amfiteatry), nowoczesne kino 7D a dla wszystkich lubiących gadżety i pamiątki kilka dedykowanych
sklepów.

ponad 60 metrów oraz prędkością osiąganą podczas fenomenalnego spadku w dół – 110 km/h!
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