
HEIDE PARK – NIEMCY 
 

 

TERMINY: Dowolne 
 

 

CENA: 185 PLN +  50 Euro 

 
 

      
 
Heide Park to jeden z największych parków rozrywki w Europie. Na terenie parku znajdują m. in.: szwajcarski tor bobslejowy, 

zjeżdżalnie, łodzie i tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, akrobaci, różnego typu rolby, karuzele obrotowo-młynowe, kolejki 

ziemne i powietrzne, wieże widokowe. Można tu obejrzeć pokaz delfinów i fok, paradę egzotycznych ptaków, pokazy klownów. 

Oprócz wszelkiego rodzaju karuzel i kolejek są tu urocze miejsca takie jak Dzielnica holenderska, która jest oazą spokoju, 

zbudowana w tradycji XIX w. Są tutaj również ogrody, które zaskakują swą aranżacją, która pozwala na relaks i odpoczynek 

Różnorodna roślinność zaciekawi każdego odwiedzającego. Kolejnym miejscem godnym uwagi jest Wieś Heide, która jest 

klejnotem starej sztuki rzemieślniczej. To wierna kopia wioski z 12 malowniczymi domkami - typowymi dla regionu Lueneburger 

Heide. Najwyższą i najszybszą kolejką górską parku jest Collossos, która w 2003 roku została zapisana do księgi rekordów 

Guinnessa jako drewniana kolejka o największym kącie pierwszego spadku (61°). Najnowszą kolejką jest Desert Race (Intamin), 

która posiada napęd hydrauliczny. W ciągu 2,4 s przyspieszamy do 100 km/h. Inne kolejki to: Scream, Limit, Big Loop, Schweizer 

Bobbahn, Mountain - Blitz. 

 
1 DZIEŃ: 
Wyjazd z Bytomia w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Niemcy. 

2 DZIEŃ: 
Przyjazd do Soltau ok godziny 08:30 - 09:00. Godz. 10:00 wejście do parku rozrywki i całodzienna zabawa do godziny 18:00. 

Zbiórka przy autokarze. Wieczorny wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Niemcy do Polski. 

3 DZIEŃ: 
Powrót do Bytomia godzinach rannych. 

 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota  

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłata za bilet wstępu do Heide Parku (50 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 

WAŻNE INFORMACJE 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 
Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 
 

mailto:ewa.bak@op.pl

