INFORMACJA PRASOWA

WYBIERZCIE SIĘ NA WYCIECZKĘ
PEŁNĄ ODKRYĆ
PRZYGODA Z NATURĄ W PARKU REKREACYJNYM – ZAPRASZAMY DO
PUSTACI LÜNEBURSKIEJ!
Hanower, maj 2019
W Pustaci Lüneburskiej w Dolnej Saksonii przyroda i parki rozrywki łączą się w
jedno. W północnych Niemczech jest największe zagęszczenie parków rozrywki w
Europie, oferujących zabawę i rozrywkę gościom dużym i małym. Na odkrycie czeka
centrum rozrywki oddalone tylko o około pięć godzin drogi z Polski.
Park rozrywki Heide-Park w Soltau gwarantuje mnóstwo dreszczyków emocji dzięki
najszybszej w Niemczech drewnianej kolejce górskiej. Każdy gość, niezależnie od
wieku i zainteresowań, znajdzie własną przygodę wybierając spośród ponad
40 dostępnych atrakcji. Więcej natury? W największym i jedynym w swoim rodzaju
Parku Serengeti w Europie ciekawskie żyrafy wkładają głowy do samochodów przez
okna, a w parku ornitologicznym Vogelpark Walsrode można podziwiać pełen
przepychu świat ptaków. Ten, kto chce zrezygnować z obuwia, może odwiedzić
Ścieżkę Bosych Stóp, by stopami poznawać świat! Bieganie boso po trawie i szkle,
głęboki oddech w grocie solnej – Ścieżka Bosych Stóp w Egestorf pozwala
doświadczać wszystkimi zmysłami. Czy to park Filmtierpark, tor gokartowy, hala
narciarska SNOW DOME czy dom postawiony do góry nogami – w parkach rozrywki
na terenie Pustaci Lüneburskiej w Dolnej Saksonii nigdy nie jest nudno.
A gdzie można się udać po pełnym wrażeń dniu w Pustaci Lüneburskiej? Dolna
Saksonia zdecydowanie ma w ofercie wyjątkowe noclegi! Jednym z nich jest
pierwszy niemiecki Kartoffel-Hotel całkowicie poświęcony „Złotu Pusteci”, czyli
ziemniakom – jest to idealne miejsce na spędzenie urlopu na wsi. Ten, kto nie chce
na noc opuszczać parku rozrywki, może po prostu tam zostać. W Parku Serengeti
śpi się w afrykańskich domkach, bezpośrednio w pobliżu dzikich zwierząt.
Gwarantowana atmosfera jak w Afryce! W hotelu Heide Park Abenteuerhotel nuda
nie ma żadnych szans. Mali goście mogą udać się na poszukiwanie skarbów,
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harcować na wewnętrznym placu zabaw lub przemykać między przeplatającymi się
promieniami lasera. Natomiast podczas śniadania mogą zaskoczyć Was dwaj
poszukiwacze przygód z Heide Parku – Lord Explorus i Wumbo. Dla tych, którzy
preferują bliskość przyrody, dostępne są noclegi w wiosce owczarzy Schäferdorf
przy zoo Wildpark – tylko o rzut kamieniem od tygrysów, niedźwiedzi i wilków.
Ruszajcie zatem w pełną odkryć podróż do Pustaci Luneburskiej.
Kontakt (odpowiadamy na zapytania wyłącznie w języku
angielskim lub niemieckim):
TourComm Germany GmbH & Co KG im Auftrag der TourismusMarketing
Niedersachsen GmbH
Sina Schwarz
Olbrichtstraße 21
69469 Weinheim
+49 6201 60208 15
sina.schwarz@tourcomm-germany.com
www.lowersaxony-tourism.com
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