Zábavní park BELANTIS
Termín zájezdu: 13.9.2019
Cena zájezdu : dítě 4 - 17 let 1.400 Kč
: dospělý 1.650 Kč
: dítě do 4 let 600 Kč
BELANTIS LIPSKO: Čtvrtý nejlepší zábavní park v Evropě

Na jihu Lipska nabízí BELANTIS uprostřed bujných parků více než 60
atrakcí pro celou rodinu. Od svého otevření v roce 2003 se stal
BELANTIS jednou z
nejpopulárnějších atrakcí pro rodiny s dětmi v centrálním Německu. Na
podzim roku 2015 získal BELANTIS na udělování cen European Star Awards
v Göteborgu čtvrté místo mezi nejlepšími evropskými zábavními parky a
ocenění za pozitivní vývoj.
V BELANTIS stráví malí i velcí dobrodruzi čas jako v dávných dobách a objeví svět
indiánů, rytířů a faraonů. Na počest egyptského boha slunce Amon Ra byl v údolí
faraonů postaven velkolepý chrám. Vinuté cesty se táhnou kolem nádherných
nástěnných maleb až do stanice, kde dokonce na objevení čeká »Amon Raova kobra«.
Společně se jde do kopce na novou rodinnou horskou dráhu, která dosahuje v zatáčkách rychlosti až 50 km/h, protože jen na zádech
»Amon Raovi kobry« lze uniknout z temného chrámu.

Přehled atrakcí v parku Belantis
Horské dráhy: Drachenritt (myšky), Huracan (loopingová mega-dráha, jedna z nejstrmějších horských
drah na světě), Cobra des Amun (pro děti od 4 let), Huracanito (pro děti starší 3 let)
Vodní dráhy:Fluch des Pharao (gumový člun)
Další atrakce: Säule der Athene (dětský volný pád), Belanitus Rache (kyvadlo), Drachenflug (kolotoč ve
výšce, typ Condor), Götterflug (kolotoč ve výšce s otáčecími sedačkami), Poseidons Flotte (vodní
kolotoč), Gletscher – RutscherGletscher – Rutscher (vodní skluzavka), Fahrt des Odysseus (vyhlídková
loď), Flug des Ikarus (minilanovka).

Otevírací doba v tento termín: 10:00 -17:00 hod.

Program: Odjezd brzy ráno z ČR. Celodenní pobyt v parku. V podvečerních hodinách odjezd
směr ČR. Cena zahrnuje: dopravu autobusem tam i zpět, celodenní vstupné (vstupy na
atrakce), pedagogický dozor, základní pojištění
____________________________________________ Závazná přihláška ________________________________________________________

Přihlašuji svého syna/svou dceru …………………………………………třída………… pojišťovna :……………
narození : ………………………….na jednodenní zájezd do Belantis.
Tel.zák.zástupce : ……………………..…….. podpis: ………………………
Termín odevzdání závazné přihlášky je do 29. 5. 2019 Mgr.Lence Odvárkové Vlnové – 5.B. Spolu s přihláškou
odevzdejte zálohu 400 Kč. Není problém zaplatit i celou částku najednou.
Tato přihláška je závazná, pokud své dítě přihlásíte, lze pobyt zrušit pouze z důvodů nemoci. Při zrušení přihlášky z jiných důvodů bude vráceno pouze 80% z ceny.

