Vigyük kirándulni gyerekeinket, unokáinkat!
Minden korosztálynak

· 6 – 14 éveseknek javasolt programok
· Buszon gyerekeknek való filmek, programok
· Gyerekkedvezmény 3 ágyas elhelyezésnél
"Kalandpark, Dinók, Práter, Élményvár – ezek mind pompásan csengő fogalmak – váltsuk
hát élménnyé ezeket a gyermekek legnagyobb örömére!"
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1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – ST. GILGEN –
SANKT WOLFGANG HAJÓZÁS
Reggeli indulás után, Hegyeshalomnál lépjük át a határt Ausztria felé és a
Salzkammergut vidékére buszozunk. St. Gilgenben séta a tóparton, majd
hajóra szállunk és elhajózunk Sankt Wolfgangba. Kicsit sétálunk még a
hangulatos városban, majd elhelyezkedünk autóbuszunkban és az osztráknémet határ közelében lévő szállásunkra megyünk.
2. NAP: DINOPARK
Reggeli után a szállás közelében lévő Steinplattéra felvonózunk. A hegyen
található a Triassic Park. A többszintes parkban életnagyságú
dinoszauruszokat állítottak ki és több helyen tájékoztatókat és leírásokat
olvashatunk az őslényekről. www.triassicpark.at Az elmúlt időszak kiválóan
sikerült útjainak tapasztalatait felhasználva idén, ezen a napon, több időt töltünk a Dinóparkban, mert a gyerekek nagyon élvezték az ottani játékokat,
látnivalókat: kilátóterasz, mászófal, csúszdák, pancsolók, mini tutaj – jó idő
esetén – váltó- és/vagy fürdőruha is javasolt. Mindemellett a hegyről
körbetekintve gyönyörködünk a látványban, aki akar, kirándulhat, túrázhat is
egy kicsit. Programunk után szállásunkra utazunk (2 éj).
3. NAP: LEGOLAND
Reggeli után Günzburgba buszozunk. Itt található Németország legnagyobb
legoparkja. A Legolandben töltjük a napunkat. Itt szinte minden legoból
készült. Különleges látványosságok mellett több fajta játékot lehet kipróbálni.
A www.legoland.de web oldalon látható az a rengeteg attrakció mely színesíti
ezt a hatalmas játszóparkot. Késő délután utazunk vissza szállásunkra.
4. NAP: ALLGÄU SKYLINE PARK
Reggeli után a bajorországi Rammingen-Allgäu családi élményparkba
buszozunk. A város melletti szabadidőparkban minden korosztály megtalálja
szórakozási lehetőségét. Javasoljuk, keressék fel a www.skylinepark.de
weboldalt, ahol található egy térkép is, mely segíti az alaposabb tájékozódást.

A parkban több mint 60 különböző játékra lehet felülni, vagy használni. Egész
nap ebben a parkban marad a csoport. Este érkezünk szállásunkra.
5. NAP: HELLBRUNN – BUDAPEST
Reggeli indulás után utazás a Salzburg melletti - Hellbrunn vízi kastélyához. A
kastély parkjában lévő játékos szökőkutak olyan szempontból is érdekesek,
hogy teljesen váratlan helyről érkeznek a vízsugarak a látogatókra. A
kastélypark megtekintése után elhelyezkedünk a buszban és hazaindulunk.
Budapestre várható érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

