
               Sejur pentru familii la parcul tematic GARDALAND ITALIA

Oferte Sejur Gardaland Italia 2017. In apropiere de Verona, in localitatea Castelnuovo del Garda, 
parcul de distractii Gardaland se mandreste cu panorama superba a lacului Garda. Cea mai buna priveliste este 
asigurata de domeniul Prezzemollo, mascota parcului, o casa din copac.
             Gardaland este cel mai apreciat parc de distractii din Italia, cu dimensiuni impresionante, intins pe o 
suprafata de 33 hectare. Acesta are pe langa multitudinea de atractii pentru toate varstele si marele avantaj de a fi 
situat in apropierea lacului Garda.

Construit pe partea estica a lacului Garda, in localitatea Castelnuovo del Garda, parcul de distractii Gardaland a 
fost inaugurat in anul 1975 si a crescut de atunci, atat ca dimensiuni, cat si ca popularitate, atingand in 2007 
numarul de 3 milioane de vizitatori/ an.

Atractiile parcului sunt impartite in 3 categorii: Adrenaline, Fantasy si Adventure.

Printre cele mai populare roller-coastere aflate in zona Adrenaline se numara: Blue Tornado, Magic Mountain, 
Sequoia Adventure, Raptor. 
•    Blue Tornado – pe un traseu de 109 metri coasterul te ridica cand cu capul in sus cand cu capul in jos la peste 
33 de metri de unde, in curbe amețitoare, ajunge la accelerari de supersonic. Minim 1,20 m inaltime.
•    Magic Mountain – este cel mai vechi din parc, are 98 de metri si inaltimea de 30 metri dar face doua looping-
uri complete, un dublu tirbuson si o spirala inurcare. Minim 1,20 m inaltime.
•    Raptor – este mai nou, din 2011, purtandu-te ametitor din subteran, in paduri, terenuri devastate sau deasupra 
apei rotindu-te complet de 3 ori pana la gravitatia 0. Minim 1,40 m inaltime.
•    Sequoia Adventure - are de asemenea 98 metri inaltime si, intr-un ritm ceva mai lent te coboara cand cu capul 
in jos, cand la loc de 6 ori. Minim 1,40 m inaltime.

Fantasy este zona preferata a celor mici, cu tematica axata pe farmecul povestilor copilariei, aici aflandu-se 
faimosul “Copac Magic”, cea mai cunoscuta atractie a parcului. Acesta este inalt ca un bloc de 4 etaje si este 
resedinta lui Prezzemolo, mascota parcului. La subsol va veti bucura de atractiile Mad House.
Tot aici veti regasi multe atractii foarte distractive, precum: 
•    Prezzemolo Land – loc de joaca pentru copii cu topogane cu apa si multea ctivitati
•    Doremi Farm – copii se pot plimba cu un tractor foarte vesel colorat si vor vedea animalele care traiesc intr-o 
ferma
•    Funny Express – trenulet foarte amuzant
•    Flying Island – te urca pe cer la 50 de metri unde imaginea superba a Lacului Garda se va imbina cu magia 
parcului pe care-l survoleaza
•    Trans Gardaland Express – un trenulet pe sine ce face ocolul intregului parc la o inaltime de cca. 4 metri
•    Kaffeetassen – canitele ametitoare
•    Caruselul calutilor – clasicul si pitorescul carusel
•    Etc.

Pentru iubitorii de aventura recomandam zona Adventure, cu atractiile:
•    Fuga da Atlantida - o atractie cu multa apa si atmosfera de jungla alternand cu ruine antice unde cascadele si 
valurile se reped la tine de peste tot. Minim 1,20 m inaltime.



•    I Corsari – reconstruirea unui sat englezesc, cu un galion spaniol frumos ancorat in port. Adevarata distractie 
are loc la 14 de metri sub pamant in cala galionului pe unde vei ajunge la barcile care efectueaza o calatorie plina 
de aventuri in lumea piratilor;
•    Jungle Rapids –un traseu acvatic parcurs la bordul unei plute pe praguri de rau printre ruinele templelor din 
Birmania, cascade si un vulcan. Minim 1,00 m inaltime;
•    Mammut - un coaster tematic, de familie, a carei atractie este gheata Oceanului Arctic. Este inspirat de o 
descoperire din anii '40 cand o expeditie de oameni de stiinta (in care te transformi urcand in vagone) in cursul 
sapaturilor arheologice de la pol, a gasit un exemplar de mamut conservat perfect de frigul arctic. In timpul 
operatiunilor mamutul se trezeste din somnul milenar fortand oamenii sa scape cu ajutorul trenului polar. Minim 
1,10 m inaltime;
•    The spectacular 4D Adventure – anul acesta ruland un film legat de Ice Age

In incinta Parcului Gardaland au loc in permanenta foarte multe spectacole: Madagascar Live, parade, numere de 
magie etc.
Totodata parcul dispune de 5 restaurante, 11 magazine, 13 baruri si chioscuri. La acestea se adauga un teatru 
decorat in still clasic cu dotari de ultima ora.
Pe langa parcul de distractii in sine, poate fi vizitat si Gardaland Sea Life Aquarium, aflat la 2 km de gar 
Peschiera del Garda. Aici, vizitatorii vor fi fascinati de lumea animalelor marine: rechini, caluti de mare, stele de 
mare si multe alte creaturi marine vor putea fi admirate.

GARDALAND HOTEL 4*

Localizare: la cca 800 m de Parcul Gardaland; shuttle la fiecare jumatate de ora catre parc. 
Facilitati: hotelul este format din 4 cladiri si dispune de restaurant tip bufet “Wonder” - specialitati locale si 
internationale, restaurant a la carte, cafenea, bar in gradina si la piscina, piscina exterioara cu o suprafata de 
3.000 mp “Blue Lagoon”, cu piscina pentru copii si cascada; contra cost - hidromasaj, magazin, prosoape la 
piscina; pentru copii - jocuri distractive cu mascota Prezzemolo, program de animatie, camera si loc de joaca. 
Dotari camere: 236 camere dotate cu baie proprie cu dus, uscator de par, TV satelit, conexiune internet, 
minibar, seif, aer conditionat. Toate camerele familiale au un pat dublu si o canapea extensibila sau doua paturi 
queen. 

GARDALAND ADVENTURE HOTEL 4*

Localizare: la cca 800 m de Parcul Gardaland; shuttle gratuit la fiecare jumatate de ora catre parc. 
Facilitati: hotelul, format din 2 cladiri, se va deschide in luna iunie 2016 si dispune de restaurant 
"Tutankhamon" (amenajat in stil egiptean), bar la piscina, cafenea, lift, terasa, piscine exterioara "Blue Lagoon" 
(deschisa iunie-septembrie) cu jacuzzi, cascada si piscina pentru copii; contra cost - prosoape la piscina, parcare 



si garaj; pentru copii - program de divertisment, jocuri, concursuri, petreceri si spectacole, meniuri speciale 
pentru copii, jocuri video, loc de joaca. 
Dotari camere: 100 camere tematice (4 tipuri - Jungla, Vestul Salbatic, Polul Nord, Lumea Arabica), cu o 
suprafata de cca 32 mp, baie proprie cu dus, uscator de par, TV satelit, conexiune internet, minibar, seif, aer 
conditionat/incalzire (in functie de sezon), pat dublu si 2 paturi single, camerele fiind de asemenea dotate cu un 
pat suplimentar.

Cum ajungem la Gardaland?

− Aeroport in Verona: cu zbor low-cost sau de linie – distanta aproximativ 12-15 km (1 statie de tren din 
gara Verona > Peschiera del Garda). Zbor Wizzair, cu aterizare pe Aeroportul din Verona. Distanta fata 
de aeroport: 30 km. Transfer: tren/individual 10 euro/pers. dus-intors sau inchiriere masina sau transfer 
masina dus-intors (43 euro/ persoana).

− Aeroport Bergamo: low cost - 100 km 

Transferul de la aeroport catre parc se face cu taxi sau cu transfer privat.
Tarife *informative bilete intrare:

– pret/adult sau copil/1 zi: *de la 32 euro 
Pretul este de 32 de euro pentru un adult la care se mai adaugă, opţional, 7,5 euro pentru intrarea la acvariu (Sea 
Land) deschis publicului chiar în anul 2009. Am să ataşez şi o fotografie cu zona caselor de bilete, ca să ştiţi ce vă 
aşteaptă! Nu se percep alte taxe. Vă puteţi urca în toate montagne russe-urile, singura taxă fiind aceea că veţi 
petrece cel puţin o oră şi jumătate la coadă pentru fiecare aparat, hai să-i zic aşa. Nu sunteţi condiţionaţi de timp. 
Odată intraţi, puteţi sta, dacă vă ţin balamalele, până la sfărşit, undeva în jurul orei 8 seara. 

*Nota: Tarifele la intrari sau pachete sunt informative si se pot modifica! De aceea vor fi comunicate la 
cererea Dvs. si vor fi actualizate in functie de politicile comerciale ale locatiei.

SPECIAL : ACTIV TOURS  & TRAVELS  este  din 2003 touroperator  pe toate destinatiile  (leisure , 
parcuri  de distractie , citybreak , croaziere , vacante  exotice ), partener  DERTOUR   GERMANIA ! 

  
 

 
 

 
 

Consultanții  noștri  de travel  sunt dedicați  Dvs. și nu uitați: NOI SUNTEM  PROFESIONIȘTII  DE 

CARE

 

AVEȚI  NEVOIE  PENTRU  O VACANȚĂ  REUȘITĂ  deoarece  NOI ȘTIM CĂ VACANȚA

 

DVS. ESTE IMPORTANTĂ :)!

TELEFON:  0755 013 981 – e-mail: info@activtours.ro // activtours.eventuria@gmail.com

   0755 013 982 - 0755 013 984 – e-mail: info@activtours.ro // activtours.eventuria@gmail.com
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